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Jaipur
Rajasthan Chief  Minister
Ashok Gehlot on Tues-
day said he will address
grievances of  MLAs, a
day after the Congress
set up a commitee to look
into the issues raised by
rebel legislators.

Earlier Congress chief
spokesperson Randeep
Surjewala said, "the po-
litical crisis in Rajasthan

Congress stands re-
solved amicably by the
intervention of  none
other than Rahul Gandhi
himself." However, Con-
gress sources had ruled
out that Gehlot will be
replaced as Rajasthan
chief  minister or Pilot
will be reinstated as
party's Rajasthan chief,
a post which was filled
immediately after the
Congress sacked Pilot
following his open revolt

against Gehlot last
month.

AICC sources had said
all rebel MLAs will re-
turn ahead of  the August
14 assembly session, and
asserted that the Gehlot
government was safe.

Once all dissidents re-
turn, the Congress will
have a total strength of
107 MLAs in the 200-
member state Assembly
where the simple major-
ity is 101. The Congress
also has the support of  a
number of  independent
MLAs. BJP has 72 MLAs.

Party sources had said

a formula for Pilot's re-
turn was being worked
out.

They said among the
options, one possible
agreement discussed
during the Monday
meeting was favourable
voting by Pilot and
MLAs loyal to him in
case of  a trust vote dur-
ing the upcoming Ra-
jasthan assembly
session. Pilot and 18
other MLAs had rebelled
against Gehlot, leading
to Pilot's sacking as
deputy chief  minister
and state party chief.
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Raj Govt marked safe 
as rebels set to return 

Daughters have equal rights 
in Hindu family property: SC
MV CORRESPONDENT

New Delhi
Holding that daughters can-
not be deprived of their right
of equality, the Supreme
Court Tuesday ruled that
they will have equal co-
parcenary rights in joint
Hindu family property
even if  the father died be-
fore the Hindu Succession
(Amendment) Act 2005.

A three-judge bench of
Justices Arun Mishra, S
Nazeer and M R Shah said
the provisions contained
in substituted Section 6 of
the Hindu Succession Act,
1956 confer the status of
coparcener on the daugh-
ter born before or after
amendment in the same

manner as a son with the
same rights and liabilities.
Coparcener is a term used
for a person who assumes
a legal right in parental
property by birth only.

The bench said, "the
rights can be claimed by the
daughter born earlier with
effect from September 9,
2005 with savings as pro-
vided in Section 6(1) as to the
disposition or alienation,
partition or testamentary
disposition which had taken
place before December 20,
2004. Since the right in co-
parcenary is by birth, it is
not necessary that father co-
parcener should be living as
on September 9, 2005." The
verdict makes it clear the

amendment to the Hindu
Succession Act, 1956 grant-
ing equal rights to daugh-
ters to inherit ancestral
property would have retro-
spective effect.

"The daughters cannot
be deprived of  their right
of equality conferred upon
them by Section 6. Hence,
we request that the pend-
ing matters be decided, as
far as possible, within six
months," the bench said.

The apex court's verdict
came on the issue whether
the amendment to the
Hindu Succession Act,
1956 granting equal rights
to daughters to inherit an-
cestral property would
have retrospective effect.

Gehlot agrees to look into grievances of MLAs

Single day Covid tally
dips below 55,000

MV CORRESPONDENT

New Delhi
Fresh coronavirus infections in India
dipped below 55,000 in a single day on
Tuesday after the country recorded
over 60,000 cases daily for four days on
the trot, according to the Union Health
Ministry data. With the new cases,
India's Covid-19 tally rose to 22.68 lakh.

The recoveries have surged to
15,83,489, pushing the recovery rate to
69.80 per cent, while the Covid-19 case fa-
tality rate was recorded at 1.99 per cent
as on date.

The total coronavirus cases have in-
creased to 22,68,675 with 53,601 new in-
fections being reported in a day, while
the death toll climbed to 45,257 with 871
fatalities being reported in a span of  24
hours.

There are 6,39,929 active cases of

coronavirus infection in the country
presently which comprise 28.21 per
cent of  the total caseload.

According to the ICMR, a cumulative
total of  2,45,83,558 samples have been

tested up to August 9, with 4,77,023 sam-
ples being tested on Monday. Of  the 871
fresh deaths reported, 293 are from Ma-
harashtra and 114 each from Tamil
Nadu and Karnataka.

Russia claims development of first vaccine

Indian vaccine panel 
to meet today

Global coronavirus
cases double in 45 days

10 States account for
80% cases, says PM

Moscow
Russian President Vladimir
Putin on Tuesday announced
that his country has devel-
oped first vaccine that “works
quite effectively" and "forms a
stable immunity" against

Covid-19 as he disclosed that
one of  his daughters has al-
ready been vaccinated.

Putin made the claim dur-
ing a government meeting
where he described it as "a
very important step for the

world".
Health Minister Mikhail

Murashko has said that the
first Russian vaccine against
the coronavirus will begin to
be produced at two sites. He
said that the Russian Direct

Investment Fund (RDIF) is
investing in the production
and promotion of  the vac-
cine abroad. Clinical trials
of  the vaccine kicked off on
June 18 and included 38 vol-
unteers.

New Delhi
An expert committee under
the chairmanship of  NITI
Aayog member Dr VK Paul
will meet on Wednesday to
consider the logistics and
ethical aspects of  procuring
and administering the
Covid-19 vaccine, the Union
Health Ministry said on
Tuesday.

The committee on vaccine

administration will engage
with all the stakeholders in-
cluding state governments
and vaccine manufacturers.

The committee would chalk
out strategies on the aspects of
prioritisation of the vaccine
administration once it is de-
veloped, rollout and cold chain
logistics and training of the
people who would be adminis-
tering it.

Geneva
The number of  confirmed
coronavirus cases world-
wide topped 20 million on
Tuesday. It took six months
or so to get to 10 million
cases after the virus first
appeared in central China
late last year. It took just

over six weeks for that
number to double.

The US, India and
Brazil together accounted
for nearly two-thirds of
all reported infections
since the world hit 15 mil-
lion coronavirus cases on
July 22.

New Delhi
Prime Minister Narendra
Modi noted on Tuesday that
10 states account for over 80
per cent of  active Covid-19
cases, and asserted if  the
virus is defeated in these
states, then the country will
also emerge victorious in
its fight against the pan-

demic.
At a video conference

with chief  ministers of  these
10 states, which does not in-
clude Madhya Pradesh and
Kerala, Modi said the recov-
ery rate has gone up which,
he added, meant that govern-
ment efforts have proved to
be effective.

Pranab Mukherjee
remains critical
MV CORRESPONDENT

New Delhi
Former President Pranab
Mukherjee continues to
remain critical and is on
ventilator support, the
Army's Research and Re-
ferral (R&R) Hospital said
on Tuesday, a day after he
underwent a brain sur-
gery. The 84-year-old was
admitted to the military
hospital around noon on
Monday, and had also
tested positive for Covid-
19 prior to the surgery.

A multidisciplinary
team of  doctors is con-
stantly monitoring the
health of  the former pres-
ident.

Sensex jumps
225 pts
MV CORRESPONDENT

Mumbai
Equity benchmark Sensex
jumped 225 points on
Tuesday following gains
in HDFC twins, ITC and
Axis Bank amid sus-
tained foreign fund in-
flows and positive global
cues. After touching a
high of  38,556.27, the BSE
Sensex pared some gains
to end 224.93 points or
0.59 per cent higher at
38,407.01. The NSE Nifty
jumped 52.35 points or
0.46 per cent to finish at
11,322.50.

According to traders,
investor sentiment was
positive tracking positive
cues from other global in-
dices and consistent for-
eign fund inflows.

In the forex market, the
rupee appreciated 12 paise
to close at 74.78 against
the US dollar.

KPCC chief 
appeals Rahul
to take 
reins of AICC

STAFF REPORTER

Thiruvananthapuram
Kerala PCC president
Ramesh Chennithala on
Tuesday appealed to
Rahul Gandhi to once
again assume the party
chief's role to take on the
BJP.

"We are passing
through an unprece-
dented crisis and Madam
Sonia Gandhi has been
struggling, despite her
health issues, to rudder
these tempestuous times,"
Chennithala said in a let-
ter to the Wayanad MP.

To match the BJP's
"crooked and robustness",
a young and dynamic
leadership is needed at
the helm of  affairs," he
said.

The plea comes two
days after the party stated
that Sonia Gandhi would
continue as interim presi-
dent till such time a
"proper procedure" is im-
plemented in the "not too
distant future" to elect a
party chief.

Toll in Kerala 
landslide 
rises to 52

STAFF REPORTER

Kochi
The toll in the landslip in Pet-
timudi in the high range Idukki
district rose to 52 with three
more bodies being recovered
from the debris as rescue opera-
tions continued on Tuesday to
trace those missing.

Personnel of  NDRF, Fire, For-
est and police departments have
expanded their search opera-
tions to the downstream of  a
river in their efforts to trace 19
more people who were still miss-
ing in the August 7 tragedy near
Rajamala. Search is also being
carried out at the site of  the dis-
aster to trace those feared
trapped in the debris.

Meanwhile, the water level at
Mullaperiyar reservoir in Idukki
district reached 136.85 feet on
Tuesday. The Idukki district Col-
lector had held discussions with
the Collector of  Theni in neigh-
bouring Tamil Nadu, with re-
gard to the release of  water
through the tunnel to Vaigai
dam when the water level
touched the 136-feet mark.Women buying dresses of  Lord Krishna on the eve of  Janmashtami in Bhopal on

Tuesday.

Celebrated `shayar’, poet
Rahat Indori succumbs to Covid

CHIEF REPORTER

Indore
Renowned poet Rahat Indori
succumbed to Covid-19 here on
Tuesday. According to the
COO of  Aurobindo Hospital,
Rajeev Singh, Indori
had been admitted to
the hospital on Mon-
day night. “He was
shifted to Aurobindo
from a private hospi-
tal and his condition
was critical. He
breathed his last be-
tween 4.15 pm to 4.30
pm on Tuesday,”
Singh said.

Dr Vinod Bhandari, chair-
man, Shri Aurobindo Institute
of  Medical Science, said Indori
had various comorbidities in-
cluding hypertension, dia-
betes, and heart ailments.

Indori had gone through the
Covid test after experiencing
initial symptoms of  the dis-
ease. In his last tweet, he had
appealed to the people to pray
for his health. Indori also
tweeted urging his followers to
not call his family to enquire
about his well-being, while
promising to update them via
Twitter and Facebook.

His fans were in shock after
learning about him being in-
fected and admitted to the hos-
pital. Indori had penned down
many poems and was a well-
known Urdu poet. Recently, his

poem titled 'Bulati
Hai Magar Jaane Ka
Nahi….’ became the
inspiration for many
meme makers amid
the pandemic and so-
cial distancing. The
70-year-old poet was
born on January 1,
1950, in Indore. He
did his schooling in
Nutan School and

graduated from Islamia
Karimia College, Indore. He
also did his Ph.D. in Urdu Lit-
erature from Bhoj University
of  Madhya Pradesh.

Indori had also featured in
Kapil Sharma’s show twice
and was famous for his Urdu
poems and mushairas, glob-
ally. Rahat Indori was a well-
known figure in the genre of
Urdu poetry and had also
penned lyrics for several Bolly-
wood songs. He had written the
songs for the movies 'Munna
Bhai M.B.B.S', 'Murder' among
others.

<Recovery rate in India 
at 69.80 per cent
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On the occasion of  Janmashtami, the entire Radha-Krishna tem-
ple complex has been decorated with flowers and colorful light-
ing.

IMC resumes 'Dhor Pakdo' campaign
STAFF REPORTER

Indore
Stray cattle were once again seen
on the streets of  the city, due to
which the corporation resumed
the "Dhor Pakdo" campaign
from yesterday and captured 14
animals and sent them to the
cattle shed.

On the instructions of  Com-
missioner Pratibha Pal, the
teams of  the city started catch-
ing cattle from different places
under the guidance of  Addi-
tional Commissioner Devendra
Singh and Deputy Commis-
sioner Mahendra Singh
Chauhan.

14 stray animals were caught
from Laxmibai Mandi and Jinsi
square and this action will con-
tinue. Bablu Kalyan, Mukesh
Khare and others from the De-
partment of  Removal were also
involved in this campaign.

At the same time, the commis-
sioner inspected the workshop
and directed the workshop in-
charge to check if  the vehicles
leaving the workshop are on
time and said that if  the vehicles
are late then one day's salary
will be cut. Also, if  the vehicle
leaves the workshop after 7 am,

action will be taken against the
concerned.

Workshop in-charge was in-
structed that on receipt of  infor-
mation from GPS about vehicle
breakdown, mechanic should be
sent immediately for the im-
provement of  the vehicle and
make arrangements that after
carrying out the vehicle repair
work the mechanic comes back
in time.

Action is going on against the
fraudsters of  tube well mining
by forging fake signatures and
seal of  SDM. Recently, action
was taken against its main ac-
cused Ankit Tiwari, his brother
and others, while the services of
three more computer operators
found involved in it were termi-
nated with immediate effect.
People from Ankit's family were
also employed in the corpora-
tion. His wife Rakhi Merale and
brother of  accused Akshay and
Amit Tiwari were also employed
as muster workers. Due to their
involvement in the tube well
mining scam, they have also
been removed from their jobs.
The data is also being matched
with the permission obtained by
the Collector Office.

Covid-19 cases in city 
close to 9,000-mark

STAFF REPORTER

Indore
The Covid-19 cases in
the city are inching to-
wards 9,000 mark. With
176 more people being
tested corona positive
on Monday, the num-
ber of  corona infected
people in the city has
risen to 8900. Out of  a
total of  2885 samples
tested Monday night, 176
samples were found pos-
itive, while 2649 people
were found negative. So
far, investigation reports

of  1,59,922 samples have
been received in the dis-
trict. Out of  which 8900

have been found in-
fected. Of  total infected
persons, 6001 patients
have already recovered,
while 336 have died. Ac-
cording to the district
chief  medical and health

officer, currently 2563
patients are being
treated in different hos-

pitals of  the city.
Meanwhile, Impe-

tus Technologies
India Limited has
given 500 pulse oxime-
ters free to the admin-
istration. Sanjeev

Agarwal of  the group
said the company had
earlier also given 500
pulse oximeters, due to
which 600 patients have
been cured in home iso-
lation.

Two officers tests positive in Commercial Tax Department
STAFF REPORTER

Indore
Two employees were
infected in the past,
who have recovered
and returned home and
one another employee
has died.

According to sources,
two officials have been
found corona positive in
the circle office of  the
Commercial Tax De-
partment at Chetak
Chamber, who are being
treated at the hospital.

Earlier two employ-
ees were found infected,
who have recovered. An
employee died in hospi-
tal during treatment.
On all the floors of  this
building, along with
sanitizing the office has
also been done. When
officers and employees

come to the office, entry
of  the cabin is given
only after measuring
the temperature at the
gate first and then using
hand sanitizer.

The fear of  the Co-
rona epidemic is so
overwhelming among
officers and employees
that no one climbs into
the elevator. Whether
officers or employees,
they travel to the eighth
floor by steps and reach
their respective cabins.
On the orders of  senior
officials, sanitizer has
been sprayed from the
basement to the eighth
floor.

Deputy Commis-
sioner Manoj Choubey
has instructed the offi-
cers-employees to work
following social distanc-

ing. All people come to
the office wearing
masks and sanitize
their hands four times.
To prevent the corona
epidemic, it is necessary
that the guidelines set
by the government
should be followed.
Minimum two yards
distance should be kept
from everyone.

At the office of  the
Commercial Tax De-
partment in Bhopal, 6
officer-employees have
turned out to be Corona
positive, which has cre-
ated a stir. The team of
administration and
health department has
sanitized the entire of-
fice. Work is being car-
ried out by officers and
employees following so-
cial distancing.

6001 patients 
recovered already

Admissions under Right 
to Education soon

STAFF REPORTER

Indore
The schools are closed due
to corona infection thus,
the admission process has
also stalled. Every year
under the Right to Education
Act, admission of poor chil-
dren in private schools is
done in the new accademic
year.

This time also 25 percent
seats, around 23000 in 1900
private schools of the district
have been reserved for poor
children. The process of ad-
mission will be started in the
coming days under the or-
ders of the government.

As such, the number of
seats reserved in private
schools is not filled every
year and more than half is

left vacant, because most of
the parents of poor children
wish that their children get
admission in expensive and
prominent schools of the
city.Due to which all the seats
prescribed in big schools are
filled, but seats remain va-
cant in other schools. Right
now all private-government
schools are closed due to Co-
rona infection and the admis-
sion process is also stalled.
Now the infection has in-
creased once again, due to
which there is no hope that
the schools will be open next
month. The government will
take a decision in this regard.

In Indore schools, 23 thou-
sand seats have been kept for
poor children at the rate of 25
percent.

BJP lashes out at Nath's 'Arjuna avatar'
STAFF REPORTER

Indore
Former Chief Minister
Kamal Nath is being viral on
social media by Congress ac-
tivists as Shri Bhagwan
Arjun of Madhya Pradesh
against which Bharatiya
Janata Party spokesperson
Umesh Sharma lashed out at
the Congress and said that it
is against with 125 crores
population of Hindu religion.

Congress is being played in
the name of God, God give
goodwill. Kamal Nath is
being described as the Ar-
juna avatar of Madhya
Pradesh, this avatar could
not handle his people in 15
months, will he take the form
of God, the same way on so-
cial media? After the photo
went viral, BJP is saying that
action should taken against
the Congress workers.

Jeevan Raghuvanshi
Mitra Mandal cancels
Janmashtami 
celebrations

STAFF REPORTER

Pithampur
Jeevan Raghuvanshi, convenor
of  Jeevan Raghuvanshi Mitra
Mandal announced the cancel-
lation of  the Dahi Handi and
the Bhajan samaroh this year
due to Covid 19 Pandemic.

According to him the deci-
sion regarding the cancellation
has being taken keeping in
view the safety and the well
being of  the people. He also
urged the general public to cel-
ebrate Janmashtami by stay-
ing in their homes. Every year
during Janmashtami, the Jee-
van Raghuvanshi Mitra Man-
dal used to organise the Dahi
Handi in Pithampur, in which
more than 20 teams used to
participate and Bhajan
samaroh was also organized at
the Housing Board Colony.

Husband caught in trap:
Expresses love 
to own wife on FB

STAFF REPORTER

Indore
A constable of  the Intelligence
Department caught in the trap
of  his own wife. The soldier was
living separately from his wife
at this time. He befriended a
young woman on Facebook and
expressed love. When he
reached to meet the young
woman, she turned out to be his
own wife. In the case, the con-
stable's wife has complained to
the DIG with screenshots of  the
Facebook chatting between
them.

According to the information,
Manisha, a Sukhaliya resident,
complained to the DIG about
her husband Satyam Bahel
posted in the Special Branch of
Police. Manisha told that she
was married to Satyam in Feb-
ruary 2019. Three months after
the wedding, Satyam and his
family started harassing Man-
isha by demanding money and
a car. In-laws mentally tortured
Manisha. Troubled by this, she
came to her maternal home and
started living there.

When Satyam did not call
Manisha for several days while
living separately, she got suspi-
cious and started collecting in-
formation about her husband.
Manisha created a fake ID
called Ruhi Meher on Facebook
and started talking to Satyam.
Satyam expresses love and calls
for physical relations. At first
Manisha kept avoiding him, but
when Satyam was forced to
meet, she came to meet him,
then the reality came to light.
Following the complaint of
Manisha in the case, the DIG
has directed the woman police
station to take action.

Advocates demand opening of district court
STAFF REPORTER

Indore
Advocates in the District Court
shouted slogans yesterday
outside the court premises.
They were demanding the
opening of  the long-closed
District Court due to the Co-
rona infection. However, only
few advocates came there. No
officials of  the District Advo-
cates Association were seen in
the demonstration.

Senior speakers Amar
Singh Rathore and Dharmen-
dra Gurjar were leading the

protesters.
The protesters said that

the District Court has been
closed for the last four and a
half  months. The three pil-
lars of  democracy are open
legislature, executive and
press, so why is only the ju-
diciary closed. He also said
that permission has been
given to work in lower
courts at places like Bhopal,
Ujjain, etc. Why is it being
avoided to open district
courts in Indore.

Rathore and Gurjar said

that the District Court has
been closed for about four and a
half  months. The problem of
livelihood has arisen in front of
the Advisers, while the people
are also being denied
justice.He said that due to the
closure of  the courts, lakhs of
cases have been pending,
whose disposal will take a year
or two years. Apart from this,
there has also been no reduc-
tion in the occurrence of
crimes. In this case, where is
the victim going to ask for jus-
tice is also a big question.

SOPA crosses swords with SEA
STAFF REPORTER

Indore
The two leading trade
bodies of  the country –
vis-a-vas The Solvent
Extractors Association
of  India and the Soy-
bean Processors Associ-
ation of  India appear to
be on a collision course
over quantitative re-
strictions on import
of  edible oils. Oppos-
ing to free imports of
edible oils as sug-
gested by the SEA,
the SOPA chairman
Dr. Davish Jain has
once again drawn atten-
tion of  the Union Minis-
ter of  Commerce and
Industry, Piyush Goel
urging him to restrict
imports of  all edible oils
including palm oil, soy-
bean and sunflower oil
during the peak periods
of  domestic availability
in India, besides seeking
a hike in import duty on
crude soybean oil and
sunflower oil to 45% and
50% respectively.

Refuting the claim of
the Solvent Extractors
Association of  India
(SEA), the SOPA chair-
man in his letter said
that unnecessary and
unbridled imports of

edible oils will drive
India away from achiev-
ing self  sufficiency in
the oil seeds sector. He
said the SEA by oppos-
ing restriction on im-
ports, is supporting the
import lobby and per-
haps unwittingly work-
ing against the interest

of  farmers.
Refuting the SEA’s al-

legations that quantita-
tive restrictions on
import of  edible oils
would be counter pro-
ductive, the SOPA chair-
man said the QR in fact
would be in the interest
of  farmers and would
help India move to-
wards achieving self-
sufficiency in the oil
seeds sector. The re-
striction is necessary as
hike in import duties
has only been able to
check the incremental
imports. The reduction
can only be made by ap-
plying quantitative re-
strictions and capping

seasonal unwarranted
imports, the SOPA
chairman said.

Substantiating the
arguments behind
quantitative restric-
tions, he said in the last
25 years, edible oils im-
ports have jumped 15
times from 11 .64 lakh

tons in 1995- 96 to 150
lakh tons in 20l9-20.
During the same pe-
riod, oilseed produc-
tion has gained only
marginally and pro-
duction of  oilseed
has increased from

221 lakh tons to 335
lakh tons or 51%. This
stagnation is directly
attributable to bur-
geoning imports. Over
the years, India has be-
come the single largest
importer of  edible oils
in the world.

He said in July, 2020,
around 5 Lakh tons of
crude soybean oil was
imported which is an
all-time high. Total Edi-
ble Oils import in July,
2020 stood at about 16
Lakh MT and this was
despite outside eateries
and hotel industries,
the big consumers of
edible oils are lying
closed.

Reiterates bid for
quantitative restrictions
on edible oil imports

Vikram Sarabhai 
remembered

STAFF REPORTER

Indore
The centenary celebration year
of  Padmavibhushan, Senior Sci-
entist Dr. Vikram A Sarabhai and
Remote Sensing Day were organ-
ised online under the joint aegis
of  Indian Society of  Remote
Sensing Indore Chapter and
SGSITS. The distinguished guest
and keynote speaker of  the pro-
gram was Dr. Prakash Chauhan,
Director Indian Institute of  Re-
mote Sensing (IIRS).

At the outset of  the program,
Dr. Rajesh Khatri, Secretary, In-
dian Society of  Remote Sensing
Indore Chapter, Associate Profes-
sor SGSITS apprised all the par-
ticipants about the
establishment, purpose and
training knowledge activities and
training currently being con-
ducted by ISRS Indore Chapter.

The program was welcomed by
Dr. Siddharth Soni, Chairman of
the Indian Society of  Remote
Sensing Indore Chapter, retired
professor SGSITS. Professor Soni
exposed the remote sensing sub-
ject based education and re-
search in his 43 years of
experience. He described the im-
portance of  geological science
and space research in engineer-
ing and science subject in future
India.

Dr. Rakesh Saxena, Director of
SGSITS Institute and Patron of
ISRS Indore Chapter said that
the aim of  the institute has been
to develop a high level human
welfare project of  scientific tech-
nology and research in the soci-
ety. He made aware of  the
activities for setting up of  a Cen-
ter for Remote Sensing Satellite
Technology ”(CRSST) in SGSITS.

To awaken
the possibility
of  space teach-
ing research
in Madhya
Pradesh. It
should be
noted that due
to the absence
of  any space
teaching re-
search center in Madhya
Pradesh, the common man and
researchers get away from the
State. Due to the limited research
institute of  this subject in India,
the limit of  research training-
testing is also limited. Due to
brain drain in other states, Mad-
hya Pradesh is far behind in
space research and technology.
With the development of  the said
research center, Madhya Pradesh
and India will have the best space
research center in a short time.
Through this center, it is envis-
aged to ensure availability of  ap-
propriate facilities from school
students to higher studies re-
searchers.

The conduct of  the program
and introduction of  the keynote
speaker was given by the pro-
gram coordinator Vivek Tiwari,
Assistant Professor Civil Engi-
neering.

Special guest and keynote
speaker Dr. Prakash Chauhan, in
his lecture apprised how India
has become self-reliant in space
research and also told the House
about its major achievements
and the struggle behind them.

Vote of  thanks was given by
Smt. Dr. Anjana Jain, Professor
Electronic & Instrumentation,
SGSITS Indore. About 750 partic-
ipants have been registered in
the program.

Remote
Sensing

Day 
observed

Damoh
A 28-year-old man allegedly involved
in ATM robberies escaped from a hos-
pital where he was undergoing treat-
ment for Covid-19 in Damoh district of
Madhya Pradesh, police said on Tues-
day.

Devendra Patel, a kingpin of  a gang
that looted Rs 46 lakh from ATMs, fled
from the district hospital on the inter-
vening night of  Monday and Tuesday,
Damoh superintendent of  police He-
mant Chauhan said.

Jail personnel were deployed at the
hospital to guard the accused who had
tested positive for the infection after
his arrest last month, the official said,
adding that a hunt has been launched
to nab the escapee.

Patel, a civil engineering graduate,
was the mastermind of  the six-mem-
ber gang that had robbed seven ATMs
in Damoh, Panna, Jabalpur and Katni
districts with the help of  explosives.
(PTI)

Covid-infected 
robbery accused 
escapes 
from hospital
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Krishna says:
“Yeda yeda hi dharmasya

glanir bhavati bharata
Abhyuttanam adharmasya tadat-

manam srijamy aham”
Whenever and wherever there is a de-

cline of  “Dharma”(Righteousness), O de-
scendant of  Bharata, and a predominant
rise of  “Adharma” – at that time I descent
myself. [BG – 4:7]

Kurukshetram [Land of  the Kuru dy-
nasty - the ancestor of  Pandavas and Kau-
ravas] is the holy place where the fierce
battle between “Dharma” and “Adharma”
was fought and KRISHNA enter as Chario-
teer, guiding Arjuna towards victory.

Bhagwad Gita is appearing in the
“Bhishma Parva” of  “Sree Mahabharat”, a

compendium composed by Sage Ved Vyasa.
The Kurukshetra War, as calculated, dates
back to 3139 BCE. The Holy Gita begins
with a query of  “King Dhritarastra” put to
his secretary Sri Sanjay - “dharmakshetre
kurukshetre samaveta yuyutsava, ma-
makah pandavasciva kimakurvata sanjay”
[BG –1:1].

Our actions emanate from the realm of
our mind and we are misled by our feel-
ings. The uncontrolled and excessive indul-
gence in sensual enjoyments causes
dissipation of  one’s personality and leads to
sorrows and miseries. The actions of  man
has been characterized into three types –
Sattvik, Rajasik and Tamasik according to
his life-style, eating habits, feelings, emo-
tions and thoughts. The mind is the seat of
all emotions and feelings - how much inno-
cent a man can be, how much crooked, how
much vile, how much cunning, how much
selfish can be, how much double-standard
can he have. The intellect is the discriminat-
ing Faculty, the discerning factor, the judg-
ing ability whereby man distinguishes the
good from bad, the right from wrong and the
real from unreal. The structure and compo-
sition of  the individual mind and intellect
are founded upon his own “Vasanas”.

Krishna educates and guides every
human being, as a perfect Charioteer,
whenever he is in the battle field of  inter-
nal doubts and dualities on the world stage,
wandering extremely like a neglected boat
in the agitated ocean of  material world.
Our actions seem to emanate from the

realm of  our mind and we are misled by
our feelings. Krishna has given the

universal, eternal metaphysical and
divine knowledge to the world

using Arjuna as the medium of
teachings.

< Krishna says – I am
the Father, the Mother,
supporter, the grandsire,
the Vedas, source of  all
living and non-living, the
beginning, middle and
end of  all creations of  the
universe.
< You have come here

empty handed, and you
will leave empty handed.

What is yours today belonged
to someone yesterday, and will be-

long to someone else tomorrow.
<The body is not yours, neither you

are of  the body, but the soul is immortal.
< Change is the law of

Universe.

In one instance you
can be a million-
aire, and in the
other instance you
can be steeped in the
poverty. Yours and
mine, big and small
are ego of  your mind.
< You are the product

of  your thoughts. You
sculpt your own future by
guiding your thoughts towards
your goal.
<Perform your obligatory du-

ties, because action is indeed better
than in-action.
<Delusion arises from anger. The

mind is bewildered by delusion. Greed,
anger and lust leads to Hell.
< A man’s own self  is his friend and the

self  itself  is his foe also.
<There is no purifier as great as Knowl-

edge. The key to happiness is reduction of
desires.
< Develop the right attitude towards

your job and even the most mundane work
becomes a source of  joy.
< All created beings are un-manifest in

their beginning, manifest in state and un-
manifest again when they are unnihilated.
<Any offering to Krishna can be as sim-

ple as – a leaf, a flower, a fruit, water or
anything offered with devotion.
<Be a devoted Karma Yogi through

righteous and selfless action for world
peace and transformation of  hearts while
its essence is samarpanam to “KRISHNA”.

The assemblage of  Pandava and Kaurava
warriors at Kurukshetra depicts setting-up
of  an apex court at the Dharma Kshetram
where “Krishna” enter as the supreme
Judge. In all 18 “Akshowhinie” [war-forma-
tion] senas fought war in the battle-field,
seven Akshaunis from Pandava side and
eleven Akshaunis in favour of  Kauravas at
Kurukshetra. In other words, limited
human being stood for “Dharma” whereas
people in large, resorted to “Adharma”.
Upon predominant increase in Adharma,
the Supreme Judge delivers His decree for
the unnihilation of  “Adharma” (terrible
destruction in 18 days of  war).

Conclusion: Wherever Yogeshwar Kr-
ishna and Arjuna (devotee) are together,
then alone there is wealth, victory and jus-
tice. In other words – Wherever there is
presence of  Krishna and abiding values of
life (Dharma), only then will there be vic-
tory and prosperity [BG –18:78].

(Consolidation by N.S.Nair at sree.krish-
naslegacy@gmail.com)

Krishna in Bhagwad GitaKrishna in Bhagwad Gita Engaging Youth to Act
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nce a youth was ad-
mitted to hospital fol-
lowing severe
injuries attained in a

bike accident. When asked
him how it happened he
said – After participated in
the Youth Day’s cocktail
party in the hotel and
while returning to home
late at night, I saw two mo-
torbikes coming parallel
in my opposite direction.
I began to accelerate in
order to race between
their motorbikes. But it
was they come nearer,
that I realized the head-
lights belonged not to two
motor-bikes, but to one car!

Different from the above
scene, the youth of  today
has now become fully dis-
ciplined in roads as Coron-
avirus taught them a
bouquet of  life lessons in
their way of thinking, driv-
ing, working and acting.
Young people have become
heroes of  the pandemic
now by adapting them-
selves with critical life sit-
uations, keeping careful
behind the wheels, lifting
spirits of others and letting
people know the type of
protocols to follow to fight
against the pandemic situ-
ation. Let us send the virus
thanks for these precious
lessons it taught.

Today, 12th of  August,
the nation celebrates one
of the awareness days, the
International Youth Day.
The day is celebrated to
recognize the importance,
role and hard-work of  the
Youth. It is one of the most
important days to engage
the generation of the youth
of our world to help them
and contribute more to our
communities and soci-
ety. The theme of
the Interna-
t i o n a l

Youth Day-2020 is “Youth
Engagement for Global Ac-
tion”. The day intends to
demonstrate the manners
by which youngsters at the
local, national and world-
wide levels are upgraded.

In India, the youth con-
stitutes about more than
one-fourth of the total pop-
ulation. Therefore, Youth
Day is important for India
as it focuses on making a

better India with a set of
priorities according to im-
provements in the lives of
children and youth.

Needless to say, this
year’s international Youth
Day comes amid an un-
precedented global crisis.
The Covid-19 pandemic
has resulted in acute social
and economic impacts
around the world. Young
people are particularly ex-
posed to the disruptions
the pandemic has caused,
and many are now at risk
of being left behind in edu-
cation, economic prospects
and health and wellbeing
during a critical stage of
their life development.
Young people are more
likely to be unemployed or
to be in precarious working
arrangements, and thus
they lack adequate social
protection. About one bil-
lion students and
youth across the
world have
been af-

fected by school and uni-
versity closures. Economic
miseries and social isola-
tion have pushed many
people to the brink or be-
yond.

In the light of the above,
on International Youth
Day this year 2020 youth
can effectively spread the
message and make it inter-
esting and relevant. They
can use all their channels

to propagate the message
about the World Youth
Day and its significance
in a manner handling
with the pandemic crisis,
by organizing a virtual
public debate or meeting
to discuss young people’s
contributions to national

and international levels.
They can take the lead in
fighting against false infor-
mation which is intended
to mislead people in the
present crisis, as well as in
spreading preventive
measures.

Let youth accelerate
their drive towards goal
and ensure that they have
every opportunity to par-
ticipate fully in the lives of
their societies amid the cri-
sis. To make all the goals a
reality will require the co-
operation of each indi-
vidual, including
Governments, the
private sector,
civil organiza-
tions and people
around the world.

International
Youth Day

O
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റേവിബബുഹുുേതുുൻ
പുമുളുുിമന
നമുുുതിരിവിേയുാലയംതുശുർ

ഒ രുഒഴിവുകാലം...ഞാനംുഓരപുുളംുഓരപുുളുയടമകൻ
അർജുയുുുയചനനുുെിലുളുുവീടുുിലാെിരുനുുുഅനുു്.

അവിയടയചനുുരപുുഴാണുആഉപകരണംആദയുമാെികാണുനുുത.ുഏതുപാ
ടു്ുപറഞുുാലംുഅരപുുൾതുുയനുുരകൾപുുികുുുനുുഒരുഉപകരണം...അരത
തുഭാഷആെിരകുുയടുു!!എയതുുരുഅനുസരണ,!
ഞങുുളുയടകുയടഏടുുയുുുമകൻകുഞുുനിെനംുവനുുിരുനുുു.കുഞുുനി

െരനകുുാൾഅനുസരണയുണു്ുഇതിനുഎനു്ുഞങുുൾകുഞുുനിെയനക
ളിൊകുുി.പിരറുുനു്ുയവളുപുുിനുഓരപുുളംുഞാനംുകുടിയൊടുുടുതുുുളുുഒരു
അമുുലതുുിൽരോെിയൊഴുതുവരാം.കുടുുികയളആയരയംുഉണർരതുുണുു
എനു്ുതീരുമാനിചുുിരുനുുു.അനുുുരാനതുിഞങുുൾഅവിടുയതുുനപുധാനകി
ടപുുുമുറിെിലംുഅർജുനംു,സവുാതിയംുമറുുുമുറിെിലുമാെിരുനുുുകിടനുുിരു
നുുത.ുകിടകുുാൻഏയറനവകി.അവരുയടമുറിെിൽതുുയനുുയുളുുആഉപ
കരണതുുിരോടുളുുകൗതുകംയൊണുു്അഞുുുമണികുു്കുഞുുനിെയന
യകുുണു്ുഅതിൽതയനുുഅലാറംയസറു്ുയചയുുിചുുഉറങുുാൻകിടനുുു...
ഒരുറകുുംകഴിഞു്ുഎങുുിരനരോഒനുുുണർനുുു...
അരപുുരഴകുുുംആഉപകരണതുുിയുുുരപര.ു
മറനുുിരുനുുു.ഇനിയെനുുുയചയുുും?ഈശവുരാ!
എനുുാെിരുനുുുആരപരു?
ഗയുാലകസുിൊരോ?
ഡീലകസു്ആരോ?വികസു്:?മികസുി:?കസുരചർനുുുവരുനുുവാകുുു

കൾമുഴുവൻഓർമുുിചുുു...
ഇതിൽഏയതങുുിലംുആരോ?രോകുുാംഎനുുാൊലംു?അടുതുുുകിട

കുുുനുുഓരപുുയളരോകുുി:ഓരപുുയളഉണർതുുരോ?
രവണുുഇരപുുൾരവണുു:ഒനു്ുഉറങുുിൊരോ?ഉറങുുാനംുപറുുുനുുിലുു...യപ

യടുുനു്ുഓർമുുവനുുു."അലാസക്ുു'സമാധാനമാെി.മറകുുാതിരികുുാൻഅതു
രോണിൽരസവുയചയതുുയവചുുു.ഒനുുുമെങുുിരപുുെിഅഞുുുമണിൊെി.
കുതയുസമെതു്ുതയനുുഉപകരണംശബുുംതുടങുുി.ഓരപുുളംുഉണർനുുു.

ഞാൻപറഞുുു,"അലാസക്ുുരറുുുുപു്ു'.നിൽകുുുനുുിലുു:ഇതരലുുരപരു?പിയനുു
എനുുാണുഓരപുുൾകുുുംരപരുഓർമുുെിലുു.ഇനിയെനു്ുയചയുുും?കുടുുികയള
യവറുയതഉണർതുുണുു.
രണുുുരപരംുകുടിപഠിചുുപണിപതിയനടുുുംരോകുുിസഹനസുനാമംപലതംു

വിളിചുുു.തടുുിരോകുുി.മുടുുിരോകുുി.രേ...രേ...ഒരുരകുുയംുഇലുു,തലെണ
എടുതുുുമുടിൊരോ.?
നശുമിചുുു.
പുതയപുുടുതുുു മുടി...

അതുകരചുുിൽനിർതുുു
നുുിലുു.
യപയടുുനു്ുകടുുിലിനുതാ

യഴകിടനുുുറങുുിെിരുനുു
കുഞുുനിെൻ ചാടിയെ
ഴുരനുുറുുു യൊണുു് പറ
ഞുുു:
അലകസുരറുുുുപു്ു
അലകസു മിണുുാതാ

െി.
ഞങുുയള രണുുുരപയര

യംു ഒനുു് പുചുുഭാവതുുി
ൽ രോകുുിയുകുണുു്കു
ഞുുനിെൻവീണുുും ഉറ
കുുതുുിരലകു്ു:
"അലകസു'യെ ദെനീ

െമാെിരോകുുിയകുുണു്ു
ഞങുുൾ...

RaniyaSaheer.
PotturAnakara
Palakad

ഒര്മേരിലെന്്ിരിക്്്ന്്്

DEVANANDHA.R.MENON
CHINMAYAVIDYALAYA
THRIPUNITHURA

WardhaFathimaYasar
GTTIMenKANNUR

നീയള...നീയള...പാടതുുു
നീവരുരനുുപനംതരതുു
നീളൻയനനുുണി
യൊതുുിയപുുറുകുുാൻ
നീവരുരനുുപനംതരതുു
ആരംുയൊതികുുുംനിരനുുനിൽ...
ആയോഴിചുുുപചുുനിറം...
ആരംുയൊതികുുുംയചഞുുുണു്ു..
ആരുതനുുുപനംതരതു.ു.

രാധാകുഷണ്ൻ
കാരയുകുുുളം
സചിറോതുുമപുരം
റോടുുയം

തത്്

കവിത

വരവായിമാറവലി

കുടുുിവര

പുതുകുുിപുുണിത
കവിതയെനുുവണുും
മാസുുുുർപീസ്ഇതുതയനുുയെനുുു
കരുതിൊണു
ഓരോഒപുുുമിടുനുുത.ു
വളവുകൾതാണുുി
രപനവയകുുുുരപുുൾ
ദികുുുയതറുുിയുദിചുു
ചനദുുുകുുലരോരല"കുതുുും'
വരുതിലംഘിചുുവരയംു.
അരപുുയൊയകുു
കണുുമാനംമിഠാെി-
നുണഞുുകുടുുിയെരപുുരല
മധുരംമാറിനിനു്ു
മാസുുുുർപീസിയനരോകുുും

റോബിൻ,എഴുതുുുപുര
ലബുുകുുട,ഇടുകുുി

ഒപ്്ിട്മപ്്ൾ

കവിത

BHOPAL
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ജോകാഃസമസത്ാഃസഖ്ിജോഭവന്്്
1195േരകുുിടേം28 ദലുഹജു്ു21

2020 ഓഗസ്്്്്12ബധ്ൻ

വേവോഇത്്രംകൊള്്കറ്്ന്്സി
ഒരികുുലുുഒരുഇടയനുുആടികനതീറുുികകുുണുുിരുനുുസുുലകതുുകു്ുകരകടുുനു്ു
ഒരുോരുുവനുുുനിനുുു.അതിലുുനിനുുിറങുുി
യകചറുപുുകുുാരനുുകോദിചുുു;ഇതുഎപതുആ
ടുേളുുഉകണുുനു്ുകുതയുമായിരറഞുുാലുുഒ
നുുികനഎനികുുുതരുകോ?തീരുുചുുയായംു.ഇ
ടയനമറുരടിനലുുേി.
കരകടുുനു്ുോറിലുുനിനു്ുലാപുകോപു്ുപുറ
കതുുടുതു്ുആടുുിനുുകുടുുതുുികുുുചിപതുംഎടു
തു്ുഎകങുുകടുുഅയചുുു.മിനിറുുിേളുുകുുുളുുി
ലുുോറിനുളുുിലുുസജുുമാകുുിയിരുനുുപരുിുുു
റിലുുനിനു്ുേളരുുചിപതുംഉളകുപുുകടഒരുമകോ
ഹരമായറികപുുരുുടു്ുഫയലുുആകുുിആടുുിടയ
നുനലുുേിയിടു്ുയുവാവുരറഞുുു.ഇതു1586
ആടുേളുുഉണു്ു.ഇതിലുു3എണുുംമുടുുനാടംു
726എണുുംആടുുിനുുകുടുുിേളുമാണ.ുശരി!താ
ങുുളുകടഉതുുരംേിറുകുതയുമാണ.ുഇടയനുുസ
മുുതിചുുു.
രറഞുുുറപുുിചുുപരുതിഫലവുമായിയുവാവു
തിരികേോറികലകു്ുേയറി.അകപുുഴാണുഇ
ടയകുുുമനസിലുുഒരുബുധുുിഉദിചുുത.ുഅയാ
ളുുയുവാവികോടുതിരിചു്ുഒരുകോദയുംകോദി
ചുുു:ആകടു!ുതാങുുളുകടകൊഴിലുുഎകനുുനു്ുര
റഞുുാലുുഎകുുുആടികനതിരികേതരു
കോ?ഇതായിരുനുുുകോദയും.തീരുുചുുയായംു.
യുവാവുരറഞുുു.
എങുുിലുുതാങുുളുുഒരു"േൺുുസളുുടുുു്ുു'ആ
ണ;ുഇടയനുുമറുരടിനലുുേി."േറകു്ു'.യുവാ
വുതലകുലുകുുി.അകതങുുകനതാങുുളുുകു്ുമ
നസിലായി.യുവാവുകോദിചുുു.
ഇടയനുുരറഞുുു.നിങുുളുുഇവികടവനുുതു
ആരംുവിളികുുാകതയാണ.ുഎനികു്ുകുതയുമാ
യികോധയുമുളുുതംുഞാനുുഒരികുുലംുസവു
യംകോദിചുുിടുുിലുുാതുുതുമായഒരുോരയുതുുി
നാണുസാകങുുതിേവിദയുഉരകോഗിചു്ുതാങുു
ളുുഉതുുരംേകണുുതുുിനലുുേിയതുഎനുുുമാ
പതുമലുുഎകുുുകൊഴിലികനപുുറുുിതാങുുളുുകു്ു
യാകൊനുുുംഅറിയുേയുമിലുു.
ഇതുുരംേൺുുസളുുടുുനുുസിേളുുരാജയുംഅ
ടകുുിവാഴുേയാണ;ുകേപദുുുതുുിലംുസംസുുാ
നങുുളിലുകമലുുാം.യഥാരുുതുുതുുിലുുഒരുേ
ൺുുസളുുടുുനുുസിരാജ.ുഎനുുിനംുഏതിനംുേ
ൺുുസളുുടുുനുുസിേകളവയകുുുുനുുതുഇകനുുരു
നാടുുുനടപുുായിമാറിയിരികുുുനുുു.
േൺുുസളുുടുുനുുസിേകളകുുുറിചു്ുകേളുുകുുാ
നുുതുടങുുിയിടു്ുനാകളകറയാകയങുുിലംുഅവ
രുകടനീരാളിപുുിടുതുുതുുികുുുവയുാപതുിമല
യാളിേളുുതിരിചുുറിഞുുുവരുനുുകതയുളുുു.
വപുരസ്വാടുുരുുഹൗസ്കുകപുുഴുസ്എനുുരി
ഡബയുുസിയംുകേരിഎംജിയുകോകകുുഅര
ങുുുകൊഴുപുുികുുുകപുുളുുദിവകസനവരുനുു
ദുശയുവിരുനുുുേളുുതടുുിപുുികുുുനുതനസകങുു
തങുുളുുഅനാവരണംകചയുുുേയാണ.ുഏതു
തടുുിപുുുംഏതുതരംനിയമനവംുഅനുുാരാപഷുുു
നിലവാരതുുിലംുബാനറിലംുനടതുുികകുു
ടുകുുുനുുജാലവിദയു.
കുടിയാകോചന,സമാകോചന,രരയുാകോ
ചന,വിദഗധുാേിപരുായംതുടങുുിയവയാണുേ
ൺുുസളുുകടുുഷനുുഎനുുഇംഗുുീഷ്രദതുുിനുന
ലുുകുനുുമലയാളരരിോഷ.യഥാരുുതുുതുുിലുു
ഇതുവലുുതുമാകോനടകുുുനുുത.ു
വിദഗുകോരകദശംനലുുകുനുുവരുുഎനുുാ
ണുേൺുുസളുുടുുനുുസികയകുുുറിചു്ുകോതുകവ
യുളുുധാരണ.കൊടിേളുുമുടകുുിയാണുഇവ
കരഓകോചുമതലയംുഏലപുുികുുുനുുത.ുഎ
നുുാലുുഅതികുുുനിരവഹണഫലംഎകനുു
നു്ുഎകപുുകഴങുുിലംുരരികോധിചുുിടുുുകടു?ു
സമയതു്ുപുരുുതുുീേരികചു,ുലകുുുയംകനടി
കോതുടങുുിയോരയുങുുളുു.
േൺുുസളുുടുുനുുസിേളുുേറകുുുേമുുനിേ

കോകയനുുാണുഒരുദുശയുമാധയു
മതുുിലുുേഴിഞുുദിവസംനട
നുുചരുുചുുയിലുുകോദിചുുത.ുഎ
നുുാലുുേൺുുസളുുടുുനുുസിേളുുേ
റകുുുേമുുനിേളുുമാപതുമലുു,
കൊളുുസംഘങുുളുുകുടിയാ
കണനുുാണുഅനുേവങുുളുു
കോധുുുയകപുുടുതുുുനുുത.ുഒരു
കരരുുകോമനുുസ്ഓഡിറുുിനുത

യാറായാലുുഎലുുാവരുുകുുുംഇതുകോധുുുയകപുു
ടാവുനുുകതയുളുുു.ഇവികടലേികുുാതുുഎ
നുുുവിദഗധുാേിപരുായമാണുഅവരിലുുനിനു്ു
ലേിചുുകതനുുുംമുടകുുിനനുസരിചുുുളുുപരു
കോജനംേിടുുിയിടുുുകടുുഎനുുുംഇനികയ
ങുുിലംുഒനു്ുരരികോധികകുുകണു?ു
ഇകപുുളുുേളംനിറഞുുുനിലുുകുുുനുുതു

രിഡബയുുസിസരുുകുുാരികുുുഅഞു്ുരധുുതി
േളിലുുരിഡബയുുസിേൺുുസളുുടുുനുുസിയാണ.ു
ഇ-കോബിലിറുുിരധുുതി,അതിലുുതകനുുയുളുു
മറുുു2രധുുതിേളുു,വിവാദമായസ്കരസ്രാ
രുുകു്ു,കേ-കോൺുുതുടങുുിയവയാണിത.ുഇ
തിലുുഇ-കോബിലിറുുിരധുുതിയിലുുഇലകുപടുി
കുവാഹനംനിരമികുുാനുളുുവിശദമായര
ധുുതികരഖതയാറാകുുാനുളുുേരാറിലുുനി
നുുാണുരിഡബയുുസികയഒഴിവാകുുുേ.ഈ
രധുുതികുുുേീഴിലുുതകനുുബസ്കോരുുടുുും
കോജിസുുുുികുകോരുുടുുുംനിരുുമുുികുുാനുളുുചുമ
തലയംുരിഡബയുുസികു്ുനലുുേിയിടുുുണു്ു.ഇ
കതലുുാംേരാറിലുുാകതനലുുേിയതാണ.ു
സമയരരിധിേഴിഞുുിടുുുംേരാറികുുു

േരടുസമരുുപുുിചുുിടുുികലുുനുുതാണുരിഡബയുുസി
കയഒഴിവാകുുാനുുഇകപുുളുുസരുുകുുാരുുതകനുു
രറയുനുുോരണം.അകപുുളുുഒരുോരയുംവയു
കുും.ഏകറുുടുകുുുനുുേരാരുുപരുോരംസമയ
ബനുുിതമായിഅതുപുരുുതുുിയാകുുാനുളുു
ഒരുോരയുകുുമതയംുആകോളേീമനുുാകരനു്ു
വാഴതുുുിപുുാടുനുുഇവരുുകുുിലുു.എനുുിടുുുംഎ
കനുുേൺുുസളുുടുുനുുസിപേുമം?
പരുകതുയേസാഹചരയുതുുിലുുേൺുുസളുുടുു
നുുസിഅനിവാരയുമാകണനുുാണുമുഖയുമപനുുുി
രറയുനുുത.ു"രശുുാതുുലസൗേരയുരധുുതിേ
ളിലംുനുതനസാകങുുതിേവിദയുവിനകോഗം
കചയുുകപുുടുനുുകമഖലയിലംുപരുകതുയേരരി
ജുുാനവംു പരുാവീണയുവുമുളുുആളുേളുു
ആവശയുമായിവരുകപുുഴാണിത'ു.എനുുാലുു
ഇങുുകനലേിചുുഗുണഫലങുുകളപുുറുുിഎനുുാ
ണുമുഖയുമപനുുുിരറയാതുുത?ുഈസരുുകുുാരി
കുുുോലകതുുതുമാപതുമലുു;മുനുുസരുുകുുാരു
േളുകടോലകതുുതംു.മുഖയുമപനുുുിരറഞുു
പരുകതുയേരരിജുുാനവംുപരുാവീണയുവുമുളുു
ആളായിഇവരിലുകടലേിചുുതുരതുുാംകുുാസു
കോലംുരാസാോതുുസവുപനുാസുകരഷ്എ
നുുതുവരുുതുുമാനോലകതുുഏറുുവംുവലിയ
തമാശ!ചരിപതുംരരികോധിചുുാലുുനാംകഞ
ടുുികപുുകംു.രലവിധതുുിലുളുുതടുുിപുുുനട
തുുുേകോഅതിനുചുടു്ുരിടികുുുേകോഅ
വമറചുുുകവകുുുേകോകചയതുസംേവങുുളാ
ണുനാളുുവഴിേളുുരരതിയാലുുനമുകു്ുോ
ണാനുുേഴിയുേ.
പേുമകകുുടികുുുകരരിലുുറിസരവുബാങു്ുഓ
ഫുഇനുുുയഓഡിറുുിങുുിലുുനിനു്ുരിഡബയുുസി
കയഒരുവരുുഷകതുുകു്ുവിലകുുിയതുസമീര
ോലചരിപതും.സതയുംേംരയുുകടുുഴുസ്തടുുിപുുി
കനതുുുടരുുനുുായിരുനുുുഇത.ു
വികദശവിനിമയആകറുുുികുുുഗുരുതരമായ
ലംഘനതുുിനുഎനുുകോഴുസ്കമു്ുുഡയറകറുുു
കററു്ു240കൊടിരുരരിഴയടകുുാനുുനിരകദ
ശിചുുതു2019-ലുു.
25ബാങുുുേളിലുുഒനുുികുുുയംുഓഡിറുുിങു്ു
ശരിയാംവണുുംനടതുുാതുുതിനു2018-ലുുഅ
കമരികുുയികലകഫഡറലുുജഡജുിവിധിചുുതു
4500കൊടിരുരയുകടരിഴ.
ധനോരയുകസുുുുറു്ുകമുുുികലകുപതുിമതവുതുുി
നു2017-ലുുനാഷണലുുബാങു്ുഓഫുയുവപുേ
നുുഓഡിറു്ുവലസനുുസ്റദുുാകുുി.കോതുഫ
ണുുികലപേുമകകുുടുമായിബനുുകപുുടു്ുസ്കരയി
നികലസര്ാനിഷ്നാഷണലുുകൊരുുടു്ുവിധി
രറഞുുതംുഅകതവരുുഷംതകനു.ു
ഒരുഅനുുാരാപഷുുുേമുുനികയരാപുുരാകു

നുുതിനുസഹായികുുുനുുവിധംപേുമകകുുടുോ
ടുുിയതിനുഅകമരികുുയികലകഫഡറലുുജ
ഡജുിരിഡബയുുസിയുകടഹരുുജിതളുുിയതു
2016-ലുു.പബുിടുുീഷ്രാരുുലകമുുുികുുുപടുഷറി
കസലകറുു്ുേമുുറുുിേടുതുുവിമരുുശനവംുതാ
കുുീതംുനലുുേിയതംുഇവരുുകുുുതകനു.ു
അംകോളയുകടമുനുുപരുസിഡുുുികനമേ
ളുമായിബനുുകപുുടുുആകോരണതുുിനടി
സുുാനമായഇടരാടിനുഅവകരരിഡബയുു
സിസഹായികുുുനുുതുകവളിവാകുുുനുുഎഴു
രതിനായിരകതുുളംരഹസയുകരഖേളാണു
ഈവരുുഷംഇുുുരുുനാഷണലുുേൺുുകോ
രുുഷയുംഓഫുഇനുുകവസുുുുികഗറുുീവുകജരുുണലി
സംപുറതുുുവിടുുത.ു
േൺുുസളുുടുുനുുസികമഖലയികല'ബിഗുകോ
രുു'എനുുറിയകപുുടുനുുഗണതുുികലമറുുുപരുമു
ഖരംുചിലുുറകുുാരലുു.
ഇനുുുയനുുഓഡിറുുിങു്ുകമഖലയികലപരുധാ
നിേളായകേരിഎംജി,ഡയകോയിടുഎനുുി
വരുുകു്ുരണുുുവരുുഷകതുുകുുാണുകൊടതിവി
ലകകുുരുുകപുുടുതുുിയത.ു
േമുുനിനിയമതുുികലകസകുുനുു140പരു
ോരംഇവകരഅഞു്ുവരുുഷകതുുകു്ുഇനുുുയയി
കലഓഡിറുുിങുുിലുുനിനു്ുവിലകുുണകമനുുാവ
ശയുകപുുടു്ു2019-ലുുകേപദുുുകൊരുുപുുകററു്ുോരയുമ
പനുുുാലയംനാഷണലുുേമുുനികോവപുടബയുു
ണലുുമുമുുാകേകരറുുീഷനുുഫയലുുകചയതു.ു
ഇനുുപഫുാസപ്ടുകചുുുരുുലീസിങു&ഫിനാനുുഷയുലുു
സരവീസുമായിബനുുകപുുടുുപേുമകകുുടികന
തുുുടരുുനുുായിരുനുുുഇത.ു
സൗതു്ുആപഫുികുുയിലുുരാപഷുുുീയതുുിലംു
സമുുതുുിലംുവലിയസവുാധീനംപുലരുുതുുി
യിരുനുുഗുപതുഫാമിലികു്ുനികുതികവടുുിപുുി
നംുഅഴിമതികുുുംസഹായംകചയതുതിനുഇ
വരുുപരുതിസുുാനതുുാണ.ുസൗതു്ുആപഫുികുു
യികലഒരുമുനുുപരുസിഡനുുുുമായിഅടുതുു
ബനുുമുണുുായിരുനുുഗുപതുാഫാമിലികയഒ
രുസമയതു്ു'നിഴലുുഗവൺുുകമു്ുു'എനുുാണു
വികശഷിപുുിചുുിരുനുുത.ു
പബുിടുുനികലനിരുുമുുാണേമുുനിയായോറി
ലികോൺുുതേരുുനുുതികനതുടരുുനു്ുഅവരു
കടഓഡിറുുറായിരുനുുകേ.രി.എം.ജി.അകനുവ
ഷണംകനരിടുുു.അകനുവഷണതുുികുുുോഗമാ
യിനടനുുകോദയുംകചയുുലിലുുകലബരുുരാരുുടുുി
യുകടഎം.രി.രീറുുരുുകൊലികേ.രി.എം.ജി.
കോടുരറഞുുതുഅവരുകടോരയുകുുമത
യകുുുുളുുസരുുടുുിഫികുുറുുാണ!ു-"എകുുുവീടുുി
കലപഫുിഡജുിലിരികുുുനുുസാധനങുുളുകടേ
ണകു്ുഎടുകുുാനുുകോലംുഅരുുഹതയിലുുാ
തുുവരാണുനിങുുളുു'.
രാരുുമലാസ്എനുുഇറുുാലിയനുുരാലുുകപുു
ടിേമുുനയിലുുനടനുുേണകുുുതടുുിപുുുമായി
ബനുുകപുുടു്ു2007-ലുു750കൊടിരുരയകുു്ു
തുലയുമായതുേരിഴനലുുേികേസ്ഒതുുുതീ
രുുതുുതാണുഡയകോയിടികുുുകേമതവും.ഇ
കപുുളുപബുിടുുനിലുുനടകുുുനുുപരുമാദമായകസ
രുുകകുുഎനുുേമുുനിയികലതടുുിപുുിലംുഡയ
കോയിടുഅകനുവഷണവംുരിഴയംുകനരിടു
നുുു.
ജപുുാനികലഅകുുായുേമുുനിയുകടഓഡി
റുുികലവീഴചുേളുുകു്ുകൊടിേളുുരിഴഅടചു്ുഒ
തുുുതീരുുപുുിനുഒരുങുുിയതാണുഏണസു്ുുു&
യംങുുികുുു(ഇ.വവ.)മാനയുത!ഇ.വവ.യുകട
ഇനുുുയനുുപരുതിനിധിയായബാറു്ുലികോകയുു
കയസ്ബാങുുികുുുഓഡിറുുികലപേുമകകുുടിനു
റിസരുുവു്ുബാങു്ുഓഫുഇനുുുയ,ബാങുുുേളുകട
ഓഡിറുുിലുുനിനു്ുഒരുവരുുഷകതുുകുു്വിലകുുി.
അംകോളഎനുുആപഫുികുുനുുരാജയുതുുി
കലജനങുുുകടോശുകൊളുുയടികുുാനുുേര
ണാധിോരിയുകടബനുുുകുുകളസഹായിചുുു
കവനുുആകോരണംകനരിടുേയാണുമകുുി
നുുസിയംുബി.സി.ജി.യംു.ഇങുുകനതടുുിപുുുേ
ഥേളുുഅനുുമിലുുാകതനീളുേയാണ.ു
ഇവകോകുുയാകോനമുകു്ുഒഴിവാകുുാനുു
േഴിയാതുുഅനിവാരയുതയുളുുചരിപതുസുുാ
രനങുുളുു!ഉടയാടേളുുഅഴിഞുുുവീണുനഗുു
തകവളിവാകുനുുഈസനുുിഗദുഘടുുതുുികല
ങുുിലംുഅതുുരകുുാകരഅേറുുിനിരുുതുുാനു
ളുുആരുുജുുവംേരണാധിോരിേളുുകുുുണുുാ

വുകോ?
ആകോളസവുതപനുുുവിരണിഘടനയുകട
(മാരുുകുുറു്ുഇകകുുണമി)ോഗമായിവായരുത
രുനുുവിവിധഏജനുുസിേളുകടസമുുരുുദുുതുുി
നുവഴങുുിഇതുുരകുുാകരകരറാനുുനാംനി
രുുബനുുിതരാവുനുുുകടു?ുഓഡിറുുുകചയുുാ
നംുകമലുുകോടുുംവഹികുുാനംുകപുരാപഗുസ്റി
കപുുരുുടു്ുനലുുോനംുഇവകരനികോഗികുുണ
കമനു്ുവായരുനലുുകുനുുരാശുുാതയുധനോ
രയുസുുാരനങുുളുുആവശയുകപുുടുനുുുകടു?ുഉ
കണുുങുുിലുുഅതുതുറനുുുരറയാനംുഈത
ടുുിപുുുോകരപരുതികോധികുുാനംുനമുകുുുേ
ഴികയകണു?ു
ഡലുുഹിയികലജലവിതരണസംവിധാന
വുമായിബനുുകപുുടു്ുേരാരുുലേികുുുനുുതിനു
രിഡബയുുസികയകോേബാങു്ുഅധാരുുമുുിേ
മായിവഴിവിടു്ുസഹായിചുുുകവനുുുംഇതുഅ
ഴിമതിയാകണനുുുംഅകനുവഷണസംഘംേ
കണുുതുുിയിരുനുുു.
ഇവികടയാണുേൺുുസളുുടുുനുുസിയികലഅ
നുബനുുതടുുിപുുുകവളിവാകുനുുത.ുരരസയു
മായികടനുുഡരുുവിളികുുാകതഇവരികലഇഷുു
കുുാരുുകുു്േരാരുുനലുുകുേയാണുരതിവ.ുഎ
നുുിടുു്കൊടുനയുായംരറഞുു്കസനുുപടുലുുവി
ജിലനുുസ്േമുുീഷനുറികപുുരുുടുു്അയയകുുുു
നുുു.മതുുരാധിഷഠ്ിതകടനുുഡരുുനടരടിയി
ലുകടമാപതുകമേരാരുുനലുുോവുഎനുുവിജി
ലനുുസ്േമുുീഷകുുുേരുുശനനിരുുകദുുശംനില
വിലിരികകുുയാണുഈനഗുുമായനിയമലം
ഘനം.
കടനുുഡരുുകചയതുാലംുമാനദണുുപരുോര
മുളുുകോഗയുതേളിലുുാതുുതിനാലുുഒഴിവാ
കുുകപുുടുുവകരയംുലിസുുുുിലുുകരടുതുുാനുുഅ
ഡീഷണലുുചീഫുകസപേുടുുറിഫയലിലുുഎഴു
തുേയംുമുഖയുമപനുുുിഅതംഗീേരിചുു്ഒപുുുവ
യകുുുുേയംുകചയുുുകപുുളുുനിയമബാധയുത
എവികടനിലുുകുുുനുുു.േൺുുസളുുടുുനുുസിേളു
കടമായാവലയവംുപരുകോേനങുുളംുകവളി
വാകുുുനുുതാണുഈനടരടി.അംഗീകുതമാ
നദണുുങുുളാകോവികദശയാപതുയിലുുേര
ണാധിോരികയസഹായികുുുനുുതാകോേ
രാരുുലേികുുാനുളുുകോഗയുത?നയതപനുുുബ
നുുകതുുകപുുലംുബാധികുുുകമനുുനയുായവാ
ദംഉയരുുതുുാനുുഏറുുവംുഉയരുുനുുഐഎഎ
സ്ഉകദുയാഗസുുനുുതകനുുതയാറാവുനുുതുനി
രുുകദുുഷേരമായിമാപതുകോ?നിയമംഅറിയാ
വുനുുതുകൊണുുുംഅതികുുുേവിഷയുതുു്
കോധയുമുളുുതുകൊണുുുംവയുകുുതകതടി
ഈഫയലുുതിരിചുുയചുുജലവകുപുു്ഉകദുയാഗ
സുുരുുകുു്ഒരുബിഗുസലയുുടുു്.
ഇഷുുകുുാകരവളഞുുവഴിയിലുകടവലിയ
ശമുുളതുുിലുുനിയമികുുാനുുേൺുുസളുുടുു
നുുസിേളുുവികധയകപുുടുനുുതുഅവരുുകുു്ചു
വനുുരരവതാനിവിരികുുാനുുകപുരരണയാവു
നുുുകുട?ുചീഫുകസപേുടുുറികയകുുാളുുവലിയ
ശമുുളതുുിലുു!പടുാകുു്കറകുുാഡിലുുതടുുിപുുുേ
ഥേളുകടവീകരതിഹാസംമാപതുംരചിചുുിടുുുളുു
ഈവമുുനുുാരുുകുു്നമുുുകടസമുുതുു്ഊറുുി
കുുുടിചുു്വീരുുതുുുതടികുുാനുുഇനിയംുനാം
നിനുുുകൊടുകുുണകോ?നമുകുുുകചയുുാനുു
േഴിവംുകശഷിയുമുളുുോരയുങുുളുുകുു്എ
നുുിനുഅവകരനികോഗികുുണം.നികോഗി
ചുുഏകതങുുിലംുരധുുതിസമയതുു്ലകുുുയംേ
ണുുിടുുുകുട?ുമുടകുുുമുതലുുതിരികേലേികുുു
നുുുകുട?ു
ഇകുുാരയുങുുളുുഗൗരവപുരുുവുുംചിനുുികുുാ
നുുരാപഷുുുീയകനതുതവുതുുിനുആരുുജുുവമുണുുാ
വണം.അതുഏകതങുുിലംുഒരുരകുുകതുുമാ
പതുമലുു;എലുുാരകുുതുുിലംുകരടുുവരുുകുു്.അ
കപുുളുുരാജയുതാലരുരയുംനിഴലികുുുേയംു ജ
നരകുുമാവുേയംുകചയുുും.പരുതയുയശാ
സപ്തുംഏതുമാവകടു,ുസുതാരയുതയംുജന
കകുുമവംുഇലുുാകതമുകുനുടുുുകോയാലുുരാ
പഷുുുീയകനതുതവുകതുുആരാണുഅംഗീേരി
കുുുേ?ജനങുുകോടുവികധയതവുവംുരാജയു
കുതുടുബാധയുതയുമുകണുുങുുിലുുേൺുുസളുുടുു
നുുസിഎനുുഓമനകപുുരിലുളുുഈവനുുതടുുി
പുു്അവസാനിപുുികകുുണുുോലംഅതിപേുമി
ചുുിരികുുുനുുു.

പരിസ്്ിതിതനന്്പപ്ധാനം
റീനവർഗീസ്കണ്്ിമലരാരിസുുിതിേആഘാതരഠനംസംബനുുിചുുേരടുവിജുുാരനതുുിലുു
ഭുമികു്ുഏേതാനമായഅസത്ിതവുമാണുന
ലേിയിടുുുളുുത.ുകുഷിനിലങുുളുു,തണുുീരുുതുു
ടങുുളുു,വനകമഖലേളുു,ജലകപുസാതസുേളുു,
തീരപരുകദശങുുളുു,മലപമുുുകദശങുുളുുഎനുുിങുു
കനപരുകുതംകൊണുുുംരാരിസുുിതിേസാ
മുഹിേപരുാധാനയുംകൊണുുുംവയുതയുസത്മാ
ണുവിേസനരധുുതിേളുുകു്ുകവണുുിഏകറുുടു
കുുകപുുടുനുുഭുമി.ഭുമിയുകടരാരിസുുിതിേ
മുലയുവംുവവവിധയുവംുഅടിസുുാനമാകുുി
യുളുുരരിസുുിതിയുകുുിയലുു,മറിചു്ുേകപുു
ളയുകുുിയാണുേരടുവിജുുാരനതുുിലോ
ണാനേഴിയുനുുത.ു
മുനുുകുരുുരാരിസുുിതിേഅനുമതിയിലുുാ
കതപരുവരുുതുുികുുുനുുരധുുതിേളിലുുനിയമ
ലംഘനങുുളുുനടനുുാലുുഅവലംഘനങുുളുു
എനുുവിോഗതുുിലുുകപുുടുതുുിഅനുമതികുുാ
യിഅകരകുുികുുാകമനുുാണുപുതിയകേദഗ
തി.തമിഴനുാടുുികലോകവരികഡലുുറുുപരുകദശ
തു്ുഒഎനജിസി,കവദാനുുമുതലായസുുാര
നങുുളുകടവഹകപുഡാോരുുബൺുുരരയുകവ
കുുണരധുുതിേകളഇകുുഴിഞുുജനുവരിയി
ലുുഎവിോഗംരധുുതിയിലുുനിനു്ുബി2വിോ
ഗതുുിലുുഉളുുകപുുടുതുുിയിരുനുുു.മാരുുചുുികല
േരടുവിജുുാരനതുുിലുുബി2രധുുതിേ
ളുുകു്ുരാരിസുുിതിേഅനുമതിപരുപേുിയആ
വശയുമിലുു.അതിനാല,രരിസുുിതിആഘാത
രഠനകോകോതുകതളികവടുകപുുഇലുുാകത
രാരിസുുിതിേഅനുവാദംമാപതുംകനകടണുു
രധുുതിയാകുുിചുരുകുുിയിരികുുുനുുു.

പ ദ്് തി വ രം്,  ജീ വി തം ത ള രം്
ഈരധുുതിേളുണുുാകുുുനുുരാരിസുുിതി
േമായആഘാതങുുളുുപരുകദശകതുുേരുുഷേ
രുകടയംുമതുുുയകതുുഴിലാളിേളുകടയംുഉര
ജീവനകതുുതകനുുബാധികുുും.േരടുവി
ജുുാരനതുുിലുുഎലുുാവഹകപുഡാോരുുബ
ൺുുരരയുകവകുുണരധുുതിേകളയംുബി2വി
ോഗതുുിലുുകരടുതുുികകുുണു്ുനിയപനുുുണ
ങുുളുുലഘുേരികുുുനുുതിലുകടോവിയിലര
ലവിേസനരധുുതിേളംുഇപരുോരംരാരി
സുുിതിേഅനുവാദവിോഗതുുിലുുകപുുടുതുുി
എളുപുുതുുിലുുനടപുുിലുുവരുതുുാനുളുുസാ
ധയുതതളുുികുുളായാനാവിലുു.
മകറുുനു്ുഖനനരധുുതിേളാണ.ുഅഞു്ുഏ
കുുറിലതാകഴയുളുുഖനനരധുുതിേകള
ബി2വിോഗതുുിലുുകരടുതുുിരാരിസുുിതിേ
അനുമതിയിലനിനുുുംകോതുകതളികവടു
പുുിലനിനുുുംഒഴിവാകുുിയിരികുുുനുുു.
2012ലുുസുപരുീംകൊടതിേരിങുുലുുേവുാറിേ

ളുുകു്ുഅനുമതിനലുുകുനുുതിനുമുനുുപുനി
രുുബനുുമായംുരരിസുുിതിആഘാതരഠന
വംുവിലയിരുതുുലംുനടതുുണകമനു്ുവിധി
കുുുേയുണുുായി.കചറുവിസത്ുതിയുളുുേവുാ
റിേളുുആകണങുുിലംുഒരുപരുകതുയേപരുകദശ
തു്ുോലങുുളായിഖനനംനടതുുിയാലുുആ
പരുകദശതുുികുുുകോതുുംരരിസുുിതികയ
ബാധികുുാനുളുുസാധയുതകയകുുുറിചു്ുകൊട
തിവിധിയിലുുരറയുനുുുണു്ു.
പരുവരുുതുുനാനുമതിനിരുുകോേംനലുുേ
കപുുടുുമകറുുനു്ുനിരുുമാണകമഖലയാണ.ുപുതി
യവയുവസുുേളുുപരുോരം1,50,000ചതുരപശു
മീറുുരുുവകരയുളുുനിരമാണരധുുതിേളുുകു്ുര
രിസുുിതിആഘാതരഠനകോകോതുകതളി
കവടുകപുുആവശയുമിലുു.വയുവസായആവശയു
ങുുളുുകുുടകുുമുളുുരലനിരമാണരധുുതിേ
ളുുകുുുംവിദഗധുസമിതിയുകടവിലയിരുതുുലുു
കുടാകതതകനുുകനരിടുുുളുുഅകരകുുയിലു
കടരരിസുുിതിഅനുവാദംലേയുമാകംു.

ക ണ്് ങ്്ാ ളി ക്്ാ ര ്ടെ ക ണ്്് ടക ട്്ി 
മകറുുരുദാഹരണംസമീരോലതു്ുജനേീ
യസമരകതുുതുുുടരുുനു്ുഉകരകുുികുുകപുുടുുേ
ണുുങുുാളിയികലനിരുുദിഷുുകരകപുടാളിയംസംേര
ണരധുുതിയാണ.ു86ഏകുുരുുവരുനുുകന
ലുുവയലുുനിേതുുുകപുുഴുളുുതണുുീരുുതുുട
ആവാസവയുവസുുയുകടനശീേരണകോരധുു
തിമുലമുണുുാകയകുുാവുനുുജലവായുമലിനീ
േരണകോേണകുുികലടുകുുാകതയുളുുവിേ
സനരധുുതികകുുതികരശകുുമായജനേീയ
സമരംഉയരുുനുുു.
2006ഇഐഎവിജുുാരനപരുോരംര
ധുുതിയുകടരാരിസുുിതിേഅനുമതിവിശേ
ലനതുുിനായി2017ലുുസംസുുാനതലേമുുി
റുുിമുനരാകേവനുുു.2019ലുുഅരേടേരമാ
യവസത്ുകുുളുകടസംേരണവുമായിബനുു
കപുുടുുരധുുതിേകളരാരിസുുിതിേഅനുമതി
യിലുുനിനു്ുഒഴിവാകുുികൊണുുുളുുകേദഗതി
വനുുതികനതുുുടരുുനു്ുരധുുതികുുുളുുതടസ
ങുുളുുഒഴിവായി.ജനകരാഷംമറിേടകുുാന
നിയമകേദഗതിയിലുകടഅധിോരകേപദുുുങുു
ളുുകു്ുസാധികുുുംഎനുുുളുുതിനുകതളിവാണു
രിനുുീടുഉകരകുുികുുകപുുടുുഈരധുുതി.

പ റ ോ ടത യപാ ോ ൽ
ഓകരാരധുുതിയുമായിബനുുകപുുടുുവിവര
ങുുളുുകോതുസമുഹതുുിനുവേമാറാനംുജ
നങുുളുകടഅേിപരുായങുുളുുഅറിഞു്ുകവണുു
രരിഹാരപരുവരുുതുുനങുുളുുനടതുുാനംുരാ
രിസുുിതിോനുമതിപരുപേുിയയിലുുആകേയു
ളുുകവദിയാണുകോതുകതളികവടുപു്ു.രലര
ധുുതിേളുുകുുുംഅതുകവകണുുനു്ുവയകുുുുനുു

തിലുകടസുതാരയുമായജനാധിരതയുപരുപേുിയ
തകനുുഇലുുാതാവുനുുു.വിേസനചരുുചുുേളി
ലംുതീരുമാനങുുളിലംുരധുുതിയുകടസാമു
ഹിേവംുരാരിസുുിതിേവുമായആഘാതം
അനുേവികുുാവുനുുജനങുുളുകടരങുുാളി
തുുംഉറപു്ുവരുതുുുനുുികലുുനുുുംകുടിയാകോ
ചനേളുുഅരരയുാപതുമാകണനുുുംകോതു
കതളികവടുപുുുേളുുസുതാരയുമകലുുനുുുമുളുുവി
മരുുശനങുുളുുനിലവിലുണു്ു.കുടാകതകോതു
കതളികവടുപു്ുസംബനുുിചു്ുഅേിപരുായങുുളുു
കരഖകപുുടുതുുാനുളുുസമയം30-ലുുനിനുുും
20ദിവസങുുളായികവടുുികുുുറചുുിരികുുുനുുു.
രരിസുുിതിആഘാതരഠനംനടതുുുനുു
േൺുുസളടുുിങുഏജനുുസികയഏലുുപുുികുുാനു
ളുുചുമതലരധുുതിവകുുാകുുളുുതകനുുയാ
ണുഎനുുവവരുധുുുയവംുനിലവിലുണു്ു.ഇതി
നികടയാണുരലരധുുതിേളംുരരിസുുിതി
ആഘാതരഠനകോകോതുകതളികവടുകപുു
ഇലുുാകതആരംേികുുാനാകുകമനുുപുതിയ
വിജുുാരനംഇറങുുുനുുത.ു

പ ്ല ര ണം ജ നാ വ കാ ശം 
ഏതുരധുുതിയായാലംുഅതുസാമുഹിേ
വംുരാരിസുുിതിേവുമായആഘാതങുുളു
ണുുാകുുുകോഎനുുറിയാനുളുുഅവോശം
കോതുസമുഹതുുിനംുതകദുുശജനവിോഗ
ങുുളുുകുുുമുണു്ു.രരിസുുിതിയുമായിബനുു
കപുുടു്ുഎടുകുുുനുുതീരുമാനങുുളിലുുരങു്ുവ
ഹികുുാനുളുുതകദുുശജനവിോഗങുുളുകടഅ
വോശവംുഅധിോരവുമാണുനിയമവയുവ
സുുേകളദുരുുബലകപുുടുതുുുനുുതിലുകടഇലുുാ
താകുനുുത.ു
രധുുതിവകുുാകുുളകകു,ുസരകുുാരവകു
പുുികോ,വിദഗധുസമിതികകു,ുനിയപനുുുണ
അകതാറിറുുികകുാുമാപതുകമരരിസുുിതിനിയമ
ലംഘനങുുളഅറിയികുുാനുളുുഅധിോര
മുളുുുഎനുുവയുവസുുകസുവചുുാധിരതയുരര
വംുജനങുുളുകടയംുസംഘടനേളുകടയംു
അധിോരങുുളനിരാേരികുുനുുതുമാണ.ു
മുനുുോലപരുാബലയുകതുുകടയുളുുരാരി
സുുിതിേഅനുമതിരരിസുുിതിനിയമങുുളു
കടഅടിസുുാനതതുുുവങുുളുുകുുുംസുസുുിര
വിേസനതുുിനംുവിരുധുുമാകണനുുുംഅ
തുുരതുുിലഅനുമതിനലുുോനുുകേപദുുുസ
രുുകുുാരിനുഅവോശമികലുുനുുുംസുപരുീംകൊ
ടതിവിധിചുുിരുനുുു.
കുറഞുുരകുുംമുനുുേരുതലുുതതുുുവങുു
കളങുുിലംുരാലികുുുേകയനുുതാണുരരിസുുി
തിസംരകുുണതുുികുുുോതലുു.പരുാവരുുതുുി
േമായാലുുഉണുുാോനിടയുളുുരാരിസുുിതി
േആഘാതങുുകളകുറിചുുുളുുരഠനങുുളംു
സാധയുമായതിരുതുുലുുനടരടിേളംുകവകണുു
നുുനയംകുടുതലുുരരിസുുിതിനാശതുുിനു

വഴികതളികുുുകമനുുേീതിനിസാരമലുു.പരുവ
രുുതുുനങുുളുുആരംേിചുുകശഷംനിയമലംഘ
നംേകണുുതുുിയാലഅവതിരുതുുാനംുഅ
നുമതികുുായിഅകരകുുികുുാനംുേരടുവി
ജുുാരനംവയുവസുുകചയുുുനുുു.മുനുുകുരുു
അനുമതിഇലുുാകതനടനുുനിരമാണപരുവ
രുുതുുനവംുഅനുവദനീയമായരരിധികുുപുുു
റംനടനുുവിപുലീേരണപരുവരുുതുുനവുകമ
ലുുാംരധുുതിവകുുാകുുളുുസവുകമധയാഅകര
കുുിചുുാലുുപേുമീേരിചുുുനലോനുളുുസാധയു
തയാണുവിജുുാരനംനലുുകുനുുത.ു
സാമുഹിേ-രാരിസുുിതിേനീതിയിലംു
അവോശങുുളിലംുഅധിഷഠ്ിതമായനിയമ
നിരമാണമാണുനമുകുുാവശയും.സാമുുതുുിേ
ലാേംമാപതുംകോകുുിയുളുുഅമിതവിേസന
മലുു.രരിസുുിതിആഘാതരഠനപരുപേുിയകയ
പരുകതുയേനിയമവയുവസുുയകുുുുളുുിലുുകൊ
ണുുുവനുുാലമാപതുകമജനതയുകടജീവനംു
സവുതുുിനംുസുരകുുിതതവുമുണുുാകുയുളുുു.
രാഷ്പടുീയസമുുരുുദങുുളകുുുംേകപുുളതാ
തരുരയുങുുളകുുുംവഴങുുുനുുവിജുുാരനങുു
ളനാടിനുനനുുലുു.

(അവസാനിച്്്)

വീണ്്്വിചാരം
ജോസഫ്എം.പ്ത്ജേരി

പ രി സ്്ി തി യോ ട ്
അ ര ്ത ്ക ള്് ക്് ളി
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കലാേതുു്കോവിഡുവയുാരനതുുികുുുവയുാപതുികതലുുുംകുറഞുുിടുുിലുു.ചിലരാജയുങുുളിലരു
കുുതകുറഞുുിടുുുകണുുങുുിലംുമികുുരാജയുങുുളിലംുകേടു
തിേളതുടരുേയാണ.ുഅകതാകടാപുുംകോകറാണവവ
റസികനപരുതികരാധികുുുനുുവാകസുിനവിേസിപുുികുുാ
നുളുുമതുുരവംുചുടുരിടികുുുനുുു.അതിനിടയിലാണു
തങുുളവിേസിപുുിചുുവാകസുിനരജിസുുുുരകചയുുുേയാ
കണനുു്റഷയുപരുഖയുാരിചുുത.ുകമാസക്ോയികലഗകമലിയ
റികസരചുു്ഇനസുുുുിറുുുയുടുുുംറഷയുനപരുതികരാധമപനുുുാലയ
വംുകചരനുു്വിേസിപുുിചുുവാകസുിനഎലുുാകുുിനികുുല
രരീകുുണങുുളംുപുരതുുിയാകുുിയതായാണുറഷയുഅവ
ോശകപുുടുനുുത.ുജുൺമാസംരകുതികയാകടമാപതുമാ
ണുവാകസുികുുുആദയുഘടുുംപുരതുുീേരിചുുത.ുഎലുുാഘ
ടുുങുുളംുഇപതുയംുചുരുങുുിയസമയതുുിനുളുുിലപുര
തുുിയാകുുുേഅസാധയുമായതുകോണുു്റഷയുനവാകസുി
നഎപതുേണുു് ഫലപരുദമാകണനുു്കതളിയികുുാനഇനി
യംുരരീകുുണങുുളകവണുുിവരംു.തകുുുമേളകുുുത
കനുുവാകസുിനനലേികയനുുാണുവലുാഡിമിരപുടിനര
റഞുുത.ുരകകുുഅതുകോണുുുമാപതുംഅതുഫലപരുദമാ
കണനുു്രറയാനാേിലുു.റഷയുയുകടയംുവചനയുകടയംു
രരീകുുണങുുളസുതാരയുമകലുുനുു്കലാോകരാഗയു സംഘ
ടനയംുരാശുുാതയുശാസപ്തുജഞരംുരറയുനുുുകണുുങുുി
ലംുആദയുപശുമകമനുുനിലയില,ആവാകസുിനംുഅനുമ
തിലേികുുാനമതി.
കലാേതുു്നിലവില160കലകറവാകസുിനുേളരരീ
കുുണതുുികുുുവിവിധഘടുുങുുളിലാണ.ുഇവയില23വാ
കസുിനുേളാണുകുുിനികുുലപടുയലഘടുുതുുിലഎതുുിയി
രികുുുനുുത.ുആറുവാകസുിനുേളമുനുുാംഘടുുതുുിലമ
നുഷയുരിലരരീകുുിചുുുതുടങുുിയിടുുുണുു്.ഇനുുുയയികലഎ
ടുുുവാകസുിനുേളസാധയുതാരടുുിേയിലുകണുുനുുതംുഅ
വയിലരകണുുണുുംരണുുാംഘടുുരരീകുുണതുുിലാകണനുു
തംു പശുകധുുയമാണ.ു ോരതു ബകയാകടകു വാകസുിനംു
വസഡസ്ോഡിലയുകടഡിഎനഎവാകസുിനുമാണു
ആദയുഘടുുംരിനുുിടുുത.ുഓകസുഡുവാകസുിനഉതരുാദേ
രായസീറംഇനസുുുുിറുുുയുടുുിനുഇനുുുയയിലരണുുുംമുനുുുംഘ
ടുുരരീകുുണങുുളകുു്അനുമതിനലേിയിടുുുണുു്.ഏതാ
യാലംുമറുു്രാജയുങുുളകകുാുപുുംഇനുുുയയംുഒടുുുംരിനുുില
കലുുനുുരഥം.
മരുനുുുരരീകുുണതുുിനുതയാകറടുകുുുനുുയുഎഇയി
ലവാകസുിനപടുയലിനുസനുുധുുരായിവനുുവരിലഅധി
േവംുപരുവാസിമലയാളിേളാണുഎനുുതംുഅേിമാനേ
രമാണ.ുമുനുുാംഘടുുമരുനുു്രരീകുുണതുുിനുസനുുധുുരാ
യവരകുുുകവണുുി യുഎഇ സരകുുാര രരസയും കചയത
കപുാുളതകനുുമുനുുിടുുിറങുുിയതുമലയാളിയുവാകുുളാണ.ു
വചനീസ്ഫാരമസയുുടുുികുുലേമുുനിയായസീകനാഫാ
മികുുുവാകസുിനാണുയുഎഇയില15,000കരരിലരരീ
കുുികുുുനുുത.ുയുഎസിലകമരിലാനഡുസക്ുളഒഫുകമ
ഡിസിനാണുരരീകുുണതുുിലഏറുുവംുമുനുുിലുളുുത.ു
മാസചുുുകസറുു്സ്ബകയാകടകുേമുുനിയായ കമാകഡണ
വിേസിപുുികചുുടുതുുവാകസുിനകോവിഡുകഹാടുു്സകരാ
ടുുുേളിലതാമസികുുുനുുയുവാകുുളിലാണുരരീകുുികുുു
നുുത.ുതയാറാകുുികുുഴിഞുുാലഏതാണുു്മുപുുതുകോടി
കഡാസ് സതവുരമായി വിതരണം കചയുുാനുളുു ഒരുകുു
തുുിലാണവര.
ഏതുരാജയുംവാകസുിനഉതരുാദിപുുിചുുാലംുഅതുജന
ങുുളകുു്,പരുകതുയേിചുുുംകരാഗിേളകുു്,ലേയുമാകുുുേകയ
നുുതുവലിയകവലുുുവിളിയാണ.ുആവശയുതുുിനുവാകസുി
നവാങുുാനംുസുകുുികുുാനംുവിവിധസംസുുാനങുുളി
ലഎതുുികുുാനംുേഴിയണം.ഇനുുുയയിലമരുനുു്ഉതരുാ
ദേകരയംുസംസുുാനസരകുുാരുേകളയംുമറുു്ഏജന
സിേകളയംുഏകോരിപുുികുുുനുുതികുുുചുമതലവഹി
കുുുനുുനീതിആകയാഗുനടരടിപേുമങുുളനിശുുയികുുാന
ഇനുു്കയാഗംകചരുനുുുണുു്.ആകഗാളതലതുുിലംുോരയു
ങുുളആശാവഹമലുു.ഏവരകുുുംമരുനുു്ലേയുമാകുുണകമ
ങുുിലരതിനായിരംകോടിയുഎസ്കഡാളരകവണുുിവരു
കമനുുാണുകലാോകരാഗയുസംഘടനയുകടേണകുുുകുടുു
ല.േഴിഞുുഏപരുിലിലാണുഈവലിയലകുുുയംമുനുുില
േണുു്കോവാകസു്എനുുരധുുതികുു്സംഘടനരുരംന
ലേിയത.ുവാകസുിനവിേസനവംുനിരമാണവംുവിത
രണവംുഅതികവഗംനിരവഹികുുുനുുതിനുളുുഈരധുു
തിയികലകുു്സംോവനകതടിഎലുുാരാജയുങുുകളയംുഅ
വരസമീരികചുുങുുിലംുആയിരംകോടികയാളംകഡാളരമാ
പതുമാണുഇതുവകരലേിചുുത.ു
കുതുുിവയരുിലവിശവുാസമിലുുാതുുജനവിോഗങുുള
കലാേതുു്രകലടതുുുമുണുു്,പരുകതുയേിചുുുംവിേസിതരാ
ജയുങുുളില.യുഎസിലനടതുുിയസരകവയില കതളി
ഞുുതുമുപുുതുശതമാനംജനങുുളകുു്വാകസുിനിലവി
ശവുാസമികലുുനുുാണ.ുഅതികനാപുുംവാകസുിനആദയുംവി
രണിയിലിറകുുാനുളുുേിടമതുുരംകുടിയാകുകമുാുളജ
നങുുളകുുുളുുഅവിശവുാസംഒനുുുകുടിവരധികുുും.ശത
കോടിേളുകടേളിയാണുവാകസുിനനിരമാണകമനുുുംമ
രുനുു്േമുുനിേളകുു്അമിതലാേംമാപതുമാണുലകുുുയകമ
നുുുംരടിഞുുാറനനാടുേളിലരലരംുവിശവുസികുുുനുുു.
അതിനാല വാകസുിന കുറുുമറുുതാേണം. കോകറാണ
വവറസ്ഇതിനേംതകനുുരലതരതുുിലരുരാനുുര
തുുിനുവികധയമാവുേയംുവിവിധലകുുണങുുളപരുേടി
പുുികുുുയംുകചയുുുനുുുണുു്.അവയകുകുുലുുാംഒകരകുതുുിവ
യപുുമതിയാകുകമാഎനുുകചാദയുവംുപരുസകുുമാണ.ുരാ
രശവുഫലങുുളരരമാവധികുറഞുുതംുഎലുുാപരുായകുുാ
രകുുുംഎലുുാതരകുുാരകുുുംഫലപരുദമാകുനുുതുമായമരു
നുുാണുകലാേതുുിനാവശയും.അതുകവഗംകവണം,രകകുു
സുരകുുിതമായിരികുുണം.ഈഉറപുുാണുവാകസുിനനി
രമാതാകുുളംുഗകവഷേരംുകലാേതുുിനുനലകേണുുത.ു

കിടമത്്രമല്്,വവണ്്ത്
കിടയറ്്വാകസ്ിൻ

പരിസ്്ിതിആഘാതം:
കരട്വിജ്്ാപനംറദ്്ാക്്ണം
തിരുവനനുുപുരം:കേരളംകന
രിടുുുകൊണുുിരികുുുനുുപരുളയം,
മണുുിടിചുുിലുു തുടങുുിയഅതി
തീപവു രാരിസുുിതിേ
പരുശുനങുുകളകുടുത
ലവഷളാകുുുനുുരരി
സുുിതിആഘാതരഠ
ന (ഇഐഎ)നിയമ
കേദഗതിയുകട േരടു
വിജുുാരനംഅടിയ
നുുരമായിരിനുുവലിചു്ു
കുടുതലുു ശകുുമായ
രരിസുുിതിസംരകുു
ണനിയമം നടപുുാകുുണംഎ
നുുാവശയുകപുുടുു് മുനുുമുഖയുമപനുുുി
ഉമുുനുുചാണുുികേപദുുുരരിസുുി
തിമപനുുുികുുുംമുഖയുമപനുുുികുുും
േതുുയചുുു.
ആകോടംുചരുുചുുകചയുുാകത
കൊണുുുവനുുഈകേദഗതിഖ
നന,േവുാറി,നിരുുമാണമാഫിയ
േകള സഹായികുുാനുു കവണുുി
യുളുുതാണ.ുേരുുഷേരുു, പഗുാമീ
ണരുു,ആദിവാസിേളുുതുടങുുി
യവരുകടനിലനിലപുുികനകപുു

ലംുഇതുകോദയുംകചയുുും.കു
ടുതലുുഎളുപുുതുുിലുുബിസിന
നസ് നടതുുുേയലുു ഇകപുുളുു

നാടിനുആവശയും,മറി
ചുു് ദുരുുബലമായ നില
വിലുളുുരാരിസുുിതി
േനിയമങുുളുുകുടുത
ലുു േരുുകുുശമാകുുുേ
യാണു കവണുുകതനുു്
ഉമുുനുു ചാണുുിചുണുുി
കുുാടുുി.
രാജയുംവലിയപരുതി
സനുുിയിലുകടയംുര

രിസുുിതി പരുശുനങുുളിലുകട
യംുേടനുുുകോകുകപുുളുുആ
കോടംു ചരുുചുു കചയുുാകതപുറ
കപുുടുവിചുു ഇഐഎേരടു വി
ജുുാരനം ദുരുഹമാണ.ു േ
രുുഷേരുു,േരുുഷേസംഘടനേ
ളുു, മറുുു ജനവിോഗങുുളുുതുട
ങുുിയവരുമായിചരുുചുുകചയതുു
മാപതുകമഅനുുിമവിജുുാരനം
പുറകപുുടുവികുുാവുഎനു്ുഉമുു
നുുചാണുുിആവശയുകപുുടുുു.
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ലവറസ്രകസക്ൾ22.68ൈക്്ത്്ിൽ
നയുുഡൽഹി:രാജയുതു്ുമോവിഡുരാധിത
രുമടഗപുതിദിനവർധനയിൽഅൽപുുംകു
റവ.ുഇനുുമലകകഗദുുുആകോരയുമഗനുുുാലയം
പുറതുുുവിടുുകണകുുിൽഅവൊന24മ
ണികുുുറിൽ രാജയുതുുു പുതുതായി മോ
വിഡുസുുിരീകരിചുുതു53,601കപർകുു്.ഇ
കൊമട മൊതുും ലവറെര്ാധിതർ
22,68,675ആയി.മരണെംഖയു45,257.അ
വൊന24മണികുുുറിൽ871കപരാണുമ
രിചുുത.ുഇതുവമര15.83ലകുുംകപർകോര
മുകുുരാമയനുുുംകകഗദുുുആകോരയുമഗനുുുാ
ലയം. ഇകപുുൾ െികിതുുയിലുളുുതു
6,39,929കപരാണ.ു

തുടർചുുയായിനാലുദിവെംഅറുപതി
നായിരതുുികലമറ പുതിയ കകസുകൾ
സുുിരീകരിചുു കശഷമാണു ഇകപുുൾ വീ
ണുുും ഗപുതിദിനവർധനഅമുുതിനായിര
തുുിനുഅടുകതുുകുുുതാഴനുുുിരികുുുനുുത.ു
റികുുവറിനിരകുു്69.80ശതമാനമായിടുുു
ണു്ു.മരണനിരകു്ു1.99ശതമാനമായികുറ
ഞുുു.4.77ലകുുംൊംപിളുകളാണുതിങുു
ളാഴെുപരികോധിചുുമതനുു്ഐെിഎആ
ർവയുകുുമാകുുി.

പുതുതായി9,181കകസുകൾസുുിരീക
രിചുു മഹാരാഗഷുുുയിൽ മൊതുും ലവറ
െര്ാധിതർ5,24,513ആയിടുുുണു്ു.293കപ
ർകുടിമരിചുുെംസുുാനതു്ുഇതുവമരയു
ളുുമരണെംഖയു18,050.ഇതുവമര3.58ല
കുുതുുികലമറകപർകോരമുകുുരായി.

തമിഴനുാടുുിൽ മൊതുും
ലവറെര്ാധിതർമുനുുു
ലകുുംപിനുുിടുുു.മരണെം
ഖയുഅയുുായിരവംുകടനുുി
ടുുുണുു്. 5,914 പുതിയ കക
സുകളാണു24മണികുുുറി
നിമടസുുിരീകരിചുുത.ുമൊ
തുും ലവറെര്ാധിതർ
3,02,815.തുടർചുുയായിഎ
ടുുാംദിവെവംുനുറികലമറ
കപർ തമിഴകതുുു മരിചുുു.
114 മരണങുുളാണു ഇനുു
മലകരഖമപുുടുതുുിയത.ുഇ
കൊമട മൊതുും മരണ
െംഖയു5,041ആയിടുുുണു്ു.

16ദിവെംമോണുുാണു
തമിഴകമതുുകോരരാധി
തർരണുുുലകുുതുുിൽനി
നുു്മുനുുുലകുുതുുിമലതുുിയത.ുജുലല
25നു ഒനുുിൽ നിനുുു രണുുു ലകുുതുുിമല
തുുിയകപുുൾ 22 ദിവെമമടുതുുിരുനുുു.
2.44ലകുുതുുികലമറകപർകോരമുകുുരാ
യെംസുുാനതു്ുഇകപുുൾെികിതുുയിലു
ളുുതു53,000കലമറകപരാണ.ുമൊതുുമുളുു
തിൽ1.10ലകുുംകകസുകളംുമെലനുുയി
ൽ.63.23ശതമാനംകകസുകൾമെലനുു
അടകുുംവടകുുൻജിലുുകളിലാണ.ു

ദകുുികണനുുുയൻെംസുുാനങുുളായആ
ഗനുുുയിലംുകർണാടകയിലംുഗപുതിദിനവ

ർധനയിൽ
അൽപുുംകു
റവുണു്ു.
ഞായറാ
ഴെുപതിനാ
യിരതുുികല
മറ കകസു
കൾ റികപുു
ർടുു് മെയതു
ആഗനുുുഗപു
കദശിൽ ക
ഴിഞുു ദിവ
െം 7,665
പുതിയകോ
രരാധിത
മരയാണു
കമണുുതുുി
യത.ു തുടർ

ചുുയായിഅഞുുുദിവെംപതിനായിരതുുി
കലമറകകസുകൾെംസുുാനതുുുസുുിരീ
കരിചുുിരുനുുു.

പരികോധനയിലുണുുായകുറവാണുപു
തിയ കകസുകളംു കുറചുുമതനുുു ചുണുുി
കുുാണികുുമപുുടുനുുുണുു്. കഴിഞുു ദിവെ
ങുുളിൽ62,000ൽഏമറപരികോധനകൾ
നടതുുിയിരുനുുു. തിങുുളാഴെു 46,999 മട
സുുുുുകളാണുെംസുുാനതുുുനടതുുിയത.ു
2.35ലകുുംലവറെര്ാധിതരാണുഇതു
വമരആഗനുുുയിൽ.മരണെംഖയു2,116.എ

ൺപതുകപർ24മണികുുുറിനിമടമരിചുുു.
87,773ആകറുുുിവുകകസുകൾ.

കർണാടകയിമലഗപുതിദിനവർധനഅ
യുുായിരതുുിൽതാമഴയായി.4,267പുതിയ
കകസുകൾ.മൊതുുംലവറെര്ാധിതർ
1,82,354.മരണെംഖയു3,312ആയിടുുുണുു്.
114കപർകുടിമരിചുുകൊമടയാണിത.ുഒരു
ലകുുതുുിനടുതുു് ആളുകൾ കോരമുകുു
രാമയനുുുംെംസുുാനആകോരയുമഗനുുുാല
യംപറയുനുുു.

ഡൽഹിയിൽ1.46ലകുുവംുഉതുുർഗപു
കദശിൽ1.26ലകുുവംുപശുുിമരംരാളിൽ
98,000വംുരിഹാറിൽ82,000വംുകടനുുി
ടുുുണുു്മൊതുുംകോരരാധിതർ.ഡൽഹി
യിൽ707പുതിയകകസുകളാണു24മണി
കുുുറിൽസുുിരീകരിചുുത.ു90ശതമാനതുുി
കലമറയാണു െംസുുാനമതുു റികുുവറി
നിരകു്ു.20കപർകുടിമരിചുുകൊമടമരണ
െംഖയു4,131മലതുുി.

ഉതുുർഗപുകദശിൽ 51 കപർ കുടിയാണു
അവൊന24മണികുുുറിൽമരിചുുത.ുെം
സുുാനമതുുമൊതുുംമോവിഡുമരണം
2,120.ഗുജറാതുുിൽ2672കപർഇതുവമര
മരിചുുിടുുുണുു്.അവൊന24മണികുുുറിൽ
െംസുുാനതുുുമരിചുുതു20കപരാണ.ു41
കപരുമടമരണംകുടികരഖമപുുടുതുുിയപ
ശുുിമരംരാളിമലമൊതുുംമോവിഡുമര
ണം2,100ൽഎതുുി.

രകേളത്്ിൽകേിമീൻഉതപ്ാദനം
ഉയർത്്ാൻരകനദ്്്ം
മോചുുി:വിപുലമായകുഷിയിലുമടകകര
ളതുുിമലകരിമീൻഉതപുാദനംകുടുുുനുു
തിനുെംസുുാനെർകുുാറിമുുുെഹകര
ണംകതടികകഗദുുുഓരുജലകുഷിരകവഷ
ണസുുാപനം(ഐെിഎആർ-െിര).
വർഷം10,000ടൺകവണുുിടതു്ുകകവലം
2,000 ടൺമാഗതുമാണുെംസുുാനതു്ുക
രിമീൻകുഷിയിലുമടഉതപുാദിപുുികുുുനുു
മതനുുാണുെിരയുമടകമണുുതുുൽ.

ഏമറആവശയുകുുാരുളുുതംുമികചുുവി
പണിമുലയുവുമുളുു(കികോയകുു്ുശരാശ
രി 500 രുപ) കകരളതുുിമുുു കദശീയ മ
തുുുയമായകരിമീൻകുഷിമെയതുുഉതപുാ
ദിപുുികുുുനുുതിലുമടകരിമീൻകർഷകർ

കുുും െംസുുാനതുുിനംു മികചുു ൊമുു
തുുികകനടുുംമോയുുാനാകുമമനുുുംെി
രയിമലരകവഷകർവിലയിരുതുുുനുുു.

കകരളതുുിമലകരിമീൻകർഷകർകുുായി
െംഘടിപുുിചുുമവരിനാറിൽെിരഡയ
റകറുുുർ കോ. മക.മക. വിജയനാണു ഇ
കുുാരയുംമവളിമപുുടുതുുിയത.ു

കരിമീൻവളർതുുലിമുുുൊകങുുതിക
വിദയുയംുതീറുുയംുെിരകനരമതുുവിക
െിപുുിചുുിടുുുണുു്. കകരളതുുിൽ മതിയായ
അളവിൽശാെഗ്തുീയഹാചുുറിെംവിധാ
നങുുൾ ഇലുുാതുുതിനാൽ കർഷകർകുു്
കവണുുെമയതു്ുആവശയുമായഅളവിൽ
വിതുുുകൾലഭയുമാകാമതവരുനുുതാണു
കകരളതുുിമലകരിമീൻകുഷികമഖലപു
കോരതിലകവരികുുാതുുത.ുകർഷകരു
മടഏകോപനമിലുുായമുയംുശാെഗ്തുീയ
കുഷിരീതികൾ അവലംരികുുാതുുതംു
െംസുുാനമതുുകരിമീൻകുഷിമയകോ
ശകരമായിരാധികുുുനുുു.

ശാെഗ്തുീയവംുവയുവസുുാപിതവുമായ
കുഷിരീതികൾ ജനകീയമാകുുുകയാണു
കവണുുത.ു ഇതിനു െർകുുാർ കമൽകോടുു
തുുിലുളുു പങുുാളിതുു പദുുതികൾ ഗു
ണംമെയുുുമമനുുുംമവരിനാർഅഭിഗപുാ
യമപുുടുുു.

നിരത്്്കളിസലരരിങോധനക്്്
ഡിലവഎെര്ിമാർ്്ങനരിട്്്
തിരുവനനുുപുരം:െംസുുാന
തുു് മോവിഡു ഗപുതികോധ
തുുിനുെമഗരുപദുുതികളുമാ
യിമോലിെ.്കോഡിലംുവയുാ
പാര സുുാപനങുുളിലംു ആ
ൾുുകുുുടുും അനുവദികുുിലുു. ക
ർുുശനനിയഗനുുുണംഇകുുാരയു

തുുിൽുുഏർുുമപുുടുതുുണമമനുു്
ഇനുുമലഡിജിപിവിളിചുുഅ
വകോകനകോരതുുിൽുുതീരു
മാനമായി. നിരതുുുകളിമല
പരികോധനകൾുുകുു്ഡിലവ
എെപ്ിമാർുു കനരിടുു് കനതു
തവുംനൽുുകംു.

സനട്ക്്ണ്്ംകസ്്്്ഡിമരണം:
എെര്ിങവണ്ങോരാലിസന
െിരിഐങോദയ്ംസേയത്്
തിരുവനനുുപുരം:മനടുങുുണുും
കസുുുുഡിമരണകകുുസുമായിര
നുുമപുുടു്ുഇടുകുുിമുൻുുഎെപ്ി.
മക.രി കവണുകോപാലിമന
െിരിഐ കോദയും മെയതു.ു
തിരുവനനുുപുരം യുണിറുു് ഓ
ഫീെികലകുു് വിളിചുുുവരുതുുി
യാണുകോദയുംമെയതുത.ു

രാജകുുമാറിമന കസുുുുഡിയി
ൽുു എടുതുുതു െംരനുുിചുു് ഉ
നുുത ഉകദുയാരസുുർുുകുു് അറി
യാമായിരുനുുുമവനുുും കസുുുു
ഡിമർുുദനംതടയുനുുതിൽുുഎ
െപ്ിഅടകുുമുളുുവർുുകു്ുഉതുു
രവാദിതുുമുണുുായിരുനുുുമവ
നുുുമാണുെിരിഐയുമടനി
ലപാട.ു ഇതുൾുുമപുുടയുളുു കാ
രയുങുുളിമലവിശദീകരണമാണു
എെപ്ികവണുകോപാലികോ
ടുെിരിഎംെംഘംകതടിയത.ു
അകതെമയം കവണുകോപാ
ലിമനഈഘടുുതുുിൽുുഅറസുു്ുു
മെയുുുനുുതുെംരനുുിചു്ുതീരു
മാനമമടുതുുിടുുിമനുു് െിരി
ഐവയുകുുമാകുുി.

വിശദമായകോദയുംമെയുുലി
ൽുുമതളിവുലഭിചുുാൽുുമാഗതുകമ
ഗപുതികെർുുതുു്അറസുുുുുമെയുുു
മവനുുും െിരിഐ വയുകുുമാ
കുുി. ൊമുുതുുിക തടുുിപുു് കക
െിൽുു2019ജുൺുു12നാണുരാ
ജകുുമാറിമന മപാലീെ് കസുുുു
ഡിയിൽുുഎടുതുുത.ുഎനുുാൽുു
രണുുു ദിവെകുതുളം അറസുു്ുു

കരഖമപുുടുതുുാമതകസുുുുഡിയി
ൽുു മർുുദുുിചുുു. അവശനിലയിലാ
യ രാജകുുമാറിമുുു അറസുു്ുു
15നാണു കരഖമപുുടുതുുിയത.ു
തുടർുുനു്ുറിമാൻുുഡുമെയതു.ുജ
യിലിൽുുഅവശനിലയിൽുുകിട
നുു രാജകുുമാറിമന ആശുപ
ഗതുിയിൽുു എതുുിമചുുങുുിലംു ജു
ൺുു21നുമരണമടയുകയായിരു
നുുു.

കോസുുുുുകൊർുുടുുംറികപുുർുുടുുിൽുു
മരണകാരണം നയുുകൊണിയ
രാധ ആമണനുു് പറയുനുുു
മണുുങുുിലംു ജുഡീഷയുൽുു കമുുീ
ഷമുുു നിർുുകദശഗപുകാരം നട
തുുിയ രണുുാം കോസുുുുുകൊർുുടുു
തുുിൽുു 22 മുറിവുകൾുു ശരീര
തുുിൽുു കമണുുതുുിയിരുനുുു.ധ
നകാരയു സുുാപനതുുിനു കവ
ണുുി ആറു മാെം മോണുു് മു
നുുുകോടിരുപരാജകുുമാർുുപി
രിമചുുടുതുുുമവനുു് സുുാപന
തുുിമലഒരുജീവനകുുാരിമൊ
ഴിനൽുുകിയിരുനുുു.ഈപണം
കുമളിയികലകുു് മോണുുുകോ
യിഎനുുാണുമൊഴി.എനുുാൽുു
ഈപണംകമണുുതുുാൻുുമപാ
ലീെിനുഇതുവമരകഴിഞുുിടുുി
ലുു. കവണുകോപാലിമു ുു മു
ൻുുകുർുുജാമയുാകപകുുമയഇനുു
മലെിരിഐലഹകകുുടതി
യിൽുു എതിർുുതുുതിനു പിനുുാ
മലയാണു കോദയും മെയുുാനാ
യികോടുുീെ്നൽുുകിയത.ു

കേിപ്്്ർവിമാനാപകടം:
ചികിത്്യില്ള്്ത്95രപർ്്
സവ്ന്്ംലേഖകൻ

കോഴികുകുട:ു കരിപുുുർുു
വിമാനാപകടതുുിൽുു പരു
കകുുറുു് െികിതുുയിലുളുുതു
95 കപർുു. ഇതിൽുു 68 കപർുു
കോഴികകുുടുുും27കപർുുമല
പുുുറം ജിലുുയിലുമുളുു ആ
ശുപഗതുികളിലാണുളുുത.ു
26കപരുമടസുുിതിഗുരുത
രമാണ.ുമുനുു്കപർുുഇകപുു
ഴംുമവുുുികലറുുറിൽുുതുടരു
നുുു.62കപർുുസുഖംഗപുാപി
ചുുുവരുനുുു.െികിതുുയിലുളുുവരിൽുു19കപർുുകുടുുി
കളാണ.ുഅപകടതുുിൽുു18കപരാണുമരിചുുത.ു

കോഴികകുുടുമമഡികുുൽുുകോമളജിൽുുെികിതുു
യിലുളുുഎടുുുകപരിൽുുഒരാളുമടനിലഗുരുതരമാ
ണ.ുഒൻപതുകുടുുികളടകുും25കപരാണുആസുുുുർമിം
െ്ആശുപഗതുിയിൽുുെകിതുുയിലുളുുത.ുഇതിൽുുഗു
രുതരാവസുുയിലുളളഒൻപതുകപരിൽുുഒരാൾുുമവ
ുുുികലറുുറിലാണ.ുകരരിമമകമുുറിയൽുുആശുപഗതുി
യിൽുുഅഞു്ുകുടുുികളടകുും19കപരാണുെികിതുുയി
ലുളുുത.ുഇതിൽുുഅഞുുുകപരുമടനിലഗുരുതരമാ
ണ.ുമമയഗുതുആശുപഗതുിയിൽുുെികിതുുയിലുളുു11
കപരിൽുുഎടുുുകപരുമടനിലഗുരുതരമാണ.ുഇതിൽുു

ഒരാൽുു മവുുുികലറുുറിലാ
ണ.ുഇഖുറഅ്ആശുപഗതുി
യിൽുുെികിതുുയിലുളുുഒ
രു കുടുുിയടകുും അഞുുു
കപരംു സുഖം ഗപുാപിചുുു
വരുനുുു.

മലപുുുറം ജിലുുയിമല
കോടുുകുുൽുു അൽുുമാെ്
ആശുപഗതുിയിൽുു െികി
തുുയിലുളുു ഒരാൾുു സു
ഖംഗപുാപിചുുുവരുനുുു.മു
നുു്കുടുുികളടകുും15കപ

രാണുമപരിനുുൽുുമണുുഅൽുുശിഫആശുപഗതുിയിലു
ളുുത.ുഇവരിൽുുരണുുുകപരുമടനിലഗുരുതരമാണ.ു
മകഞുുരിമോരമുുയിൽുുആശുപഗതുിയിൽുുെികിതുു
യിലുളുുഒരാൾുുസുഖംഗപുാപിചുുുവരുനുുു.മപരിനുു
ൽുുമണുുഎംഇഎെ്ആശുപഗതുിയിൽുുെികിതുുയി
ലുളുുമുനു്ുകപരിൽുുഒരാളുമടനിലഗുരുതരമാണ.ു
രണുുുകപർുുസുഖം ഗപുാപിചുുുവരുനുുു.കോടുുകുുൽുു
മിംെ്ആശുപഗതുിയിൽുുെികിതുുയിലുളുുഅഞുുു
കപരംു,മൗലാനാആശുപഗതുിയിൽുുെികിതുുയിലു
ളുുഅഞുുുകപരംുഅപകടനിലതരണംമെയതു.ു
മോകടുുടുുിറിലീഫുആശുപഗതുിയിൽുുഇകപുുൾുുആ
രംുെികിതുുയിലിലുു.

തകദ്്ശകോട്്ർപട്്ിക:കരട്ഇന്്്,
അന്്ിമപട്്ികസെപറ്്്ംബർ26ന്
 =ബര്വാെികൾക്്്ംഓൺലലനില്സെങരര്ങേർക്്ാം
തിരുവനനുുപുരം: െംസുുാ

നമതുു തകദുുശ െവുയംഭരണ
സുുാപനങുുളിമല കോടുുർപടുുി
കയുമടരണുുാംഘടുുപുതുകുുലി
നുകരടുകോടുുർപടുുികഇനുുുഗപു
െിദുുീകരികുുുമമനുു് െംസുുാ
നമതരമുഞുടുപുു്കമുുീഷണർ
വി.ഭാെ്കരൻഅറിയിചുുു.കര
ടുപടുുികയിൽ12540302പുരുഷ
ൻമാരംു13684019െഗ്തുീകളംു
180ഗടുാൻെ്മജണുുറുകളംുഉൾ
മപുുമടആമക26224501കോടുു
ർമാർഉൾമപുുടുുിടുുുണു്ു.കരടുപടുുി
കയിൽകപരുഉൾമപുുടുുിടുുിലുുാതുു
വർകുു് 12 മുതൽ കപരു കെർ
കുുാം.
www.lsgelection.kerala.gov.inഎ
നുു മവബു ലെറുുിൽ ഓൺ
ലലനായി അകപകുു അയ
യകുുുണം. കലണുുൻമമുു്ു
കോണുകളിലുളുുവർകു്ുഹിയ
റിംരിനു കനരിടുു് ഹാജരാകാൻ
കഴിയാതുു ൊഹെരയുമാമണ
ങുുിൽ ഓൺലലൻ വഴികോ
മൊലരൽ കോൺ വീഡി
കോകോൾ വഴികോ ഹിയറിം

രിനു ഹാജരാകാം.കരടു പടുുിക
യിമലഉൾകുുുറിപുുുകളിൽതിരു
തുുലുകൾവരുതുുുനുുതിനംുമ
മറുുരുവാർഡികലകുകുകോളി
ങു ബുതുുികലകുകു സുുാനമാ
റുും വരുതുുുനുുതിനംു ഓൺ
ലലൻഅകപകുുകളാണുഅയ
യുകകുുണുുത.ു കരടു പടുുികയിലു
ളുുവമര ഒഴിവാകുുുനുുതിനു
കോംഅഞുുിൽകനരികടുുതപാ
ലിലുമടകോകവണംഇലകുുറൽ
രജിെ്കഗുടഷൻ ഓഫീെർമാർ
കു്ുഅകപകുുനൽകകണുുത.ുഅ
നുുിമകോടുുർപടുുികമെപറുുുംര
ർ 26നു ഗപുെിദുുീകരികുുും. ഗപു
വാെികൾകുുും കോടുുർപടുുിക
യിൽ ഓൺമലനിലുമട കപരു
കെർകുുുനുുതിനു അവെരം ഉ
ണുു്. ഗപുവാെികൾകുു് ഓൺ
ലലൻ അകപകുുയുമട ഗപുിുു്ു
കോസു്ുുുവഴിഅയയകുുുാൻകഴി
യുനുുിമലുുങുുിൽ ഒപുുും കോകടുു
യംു കരഖമപുുടുതുുിയ അകപ
കുുെ്കാൻമെയതുുഇ-മമയി
ൽ ആയി ഇആർഒയകുുു് അയ
യകുുുാം.

കെസവ്ിഫറ്്്്മ്ഖേന718ഖോടിയ്കട
നിഖഷ്്പകെന്്്മ്േയ്െനത്്്ി

തിരുവനനുുപുരം: െംസുുാനമതുു കുടുതൽുു
െംരംഭകൌഹയുദമാകുനുുതിനായിരുപംനൽുുകി
യ മകെവുിഫറുുു് (കകരള െിംരിൾുു വിൻുുകോ ഇുുു
ർുുമഫയെു്കോർുുഫാസു്ുുുആൻുുഡുഗടുാൻുുെപ്രു്ുുകുുി
യറൻുുെെ)്എനുുഏകജാലകെംവിധാനംവഴി
2547സുകു്ുമ,മെറുകിടഇടതുുരം(എംഎെഎ്ം
ഇ)െംരംഭങുുൾുുകു്ുെർുുകുുാർുുഅംരീകാരപഗതുങുു
ൾുുനൽുുകിയതായിമുഖയുമഗനുുുിപിണറായിവിജയൻ.

എംഎെഎ്ംഇയകുുുു പുറതുു് 361 കെവനങുു
ൾുുകുുുളുുഅംരീകാരവംുമകെവുിഫറുു്ുവഴിനൽുുകി
യിടുുുണുു്.717.80കോടിരുപയുമടനികകുുപമാണു
ഇതിലുമടവരുനുുത.ുജുലല22വമരയുളുു2378
അകപകുുകളിൽുുതീർുുപുുുകൽുുപിചുുു.

മകെവുിഫറുുുിമനപതുുുകോടിരുപവമരനികകുു
പമുളുുപദുുതിനിർുുകദുുശങുുൾുുകുു്തൽുുകുുണംഅ
നുമതിനൽുുകുനുുതരതുുിൽുുപരിഷക്രിചുുിടുുുണുു്.
െംരംഭങുുൾുുതുടങുുുനുുതുമായിരനുുമപുുടുു്നില

വിൽുു15െർുുകുുാർുുവകുപുുുകമളയംുഏജൻുുെിക
മളയംുമക-െവുിഫറുു്ുവഴിരനുുമപുുടാം.മകഎെഇ്
രി,ഇലകുഗടുികുുൽുുഇൻുുെമ്പകറുുുകററു്ു,മൊഴിൽുു,ജ
ലഅകൊറിറുുി,മലിനീകരണനിയഗനുുുണകോർുുഡ,ു
അഗുുി സുരകുു, ലമനിങു ആൻുുഡു ജികോളജി,
െംസുുാന പരിസുുിതി ആഘാത നിർുുണയ അ
കോറിറുുി(എെഇ്ഐഎഎ),ഫാകറുുുറീെ്ആൻുുഡു
കോയുകലഴെുെ്തുടങുുിയവഇതിൽുുമപടംു.

നിലവിൽുുഓൺുുലലൻുുെംവിധാനങുുളിലുുാതുു
വനംവകുപു്ു,ഭുരർുുഭജലവകുപു്ു,പഞുുായതു്ുഡയ
റകറുുുകററു്ു,നരരകാരയുവകുപു്ു,െീഫുടൗൺുുപുുാനിങു
തുടങുുിയവമയ രനുുിപുുികുുാനുളുു െംവിധാന
വംു സുഷുുികുുമപുുടുുിടുുുണുു്. ആകോരയും, കുഷി, റവ
നയു,ുകദശീയഭകുുുയസുരകുുാഅകൊറിറുുി,തീരെം
രകുുണമാകനജമുമു്ുുഅകോറിറുുിഎനുുിവമയമക
െവുിഫറുുുിമുുുഅടുതുുഘടുുതുുിൽുുഉൾുുമപടുതുുുമമ
നു്ുമുഖയുമഗനുുുിഅറിയിചുുു.

വയ്ക്്ിഅധികഷ്്പം:ഇരട്്ത്്ാപ്്്പാടില്്
തിരുവനനുുപുരം:ഏമതങുുിലംുകുടുുർ
മകുുതിമരവയുകുുിപരമായഅധികകുു
പങുുൾവരുകപുുൾലകയടിചു്ുമോടു
കുുലംു,മമറുുരുകുടുുർമകുുതിമരവരു
കുപുൾകോഷംമോളുുുകയംുമെയുുു
നുുഇരടുുതുുാപു്ുപാടിമലുുനു്ുമുഖയുമഗനുുുി
പിണറായിവിജയൻ.

എലുുാവരംുഒകരെമീപനംെവുീകരി
ചു്ുകോകണം.ആശയെംവാദങുുളാക
ണംഉണുുാകകണുുത.ുമാധയുമഗപുവർതുുക
മര െമുഹമാധയുമങുുളിലുമട അധി
കകുുപിമചുുനുു പരാതി അകനുവഷണ
തുുിനവിടുുിടുുുമണുുനുുുംമുഖയുമഗനുുുിപറ
ഞുുു.

വയുകുുിപരമായ അധികകുുപങുുൾ
മകുുതിമരനിയമനടപടികർശനമായി
െവുീകരികുുും.ൊമുഹയുമാധയുമങുുളിലു
ളുുവർമാഗതുമലുു,മറുുുമാധയുമങുുളിൽനി
നുുുളുുവരംുവയുകുുിപരമായആകകുുപ
തുുിൽനിനുു്ഒഴിഞുു്നിൽകുുുനുുതാ
ണുനലുുത.ുവയുാജവാർതുുകൾകോധ
പുർവംഗപുെരിപുുികുുുനുുെിലകകഗദുുുങുു
ളുമുണുു്.ഇതുുരംകാരയുങുുളിൽകുകറ
കുുുടി നിയമപരമായ കരുതുു് കവണ
മമനുു അഭിഗപുായമുണുു്. അതിനായി
കുടുതൽെർചുുമെയുുണമമനുുുംമുഖയു
മഗനുുുിഅറിയിചുുു.

ലൈഫ്മിഷനിൽസവ്പന്യക്്്്കമ്്ീഷൻ
ൈഭിച്്ത്എന്്ിന?്-കക.സ്രേനദ്്്ൻ
കോഴികുകുട:ു ലലഫു മിഷൻ
പദുുതിയിൽ െവുപനുയകുുു് ക
മുുീഷൻലഭിചുുതുഎനുുിമനനുു്
മുഖയുമഗനുുുിവയുകുുമാകുുണമമ
നുു് രിമജപി െംസുുാന ഗപു
െിഡുു്ുമക. സുകരഗദുുുൻ.ൊ
രിറുുിെംഘടനയായമറഡഗുകു
െുു്ുലലഫുമിഷനുനൽകിയ
കെവനതുുിൽഎവിമടയാണു
കമുുീഷൻ വരുനുുമതനുു് അ
കദുുഹംകോദിചുുു.

െർകുുാരുമായിഎംഒയുഉണുുാകുുിയ
െംഘടന നടപടിഗകുമങുുമളലുുാം പുർ
തുുിയാകുുിയിടുുുകുട?ു പണി പുർതുുി
യാകംു മുമുു് െവുപനുയകുുു് കമുുീഷൻ
മകാടുതുുതംുഅതുകോകുുറികലകുു്മാ
റുുാൻശിവശങുുരൻഇടമപടുുതംുലലഫി
മുുുമെയർമാനായമുഖയുമഗനുുുിയലുുാമത
മറുുാരാണുഅറിയുക.തുശുരിൽലലഫു
മിഷൻ നിർമികുുുനുു ഫുുാറുുിമുുു കോർ
ഡിൽയുഎഇകോൺസുകലറുുിമുുുകോ
ർഡുവചുുതുഎനുുിനാമണനുു്മുഖയുമഗനുുുി
പറയണം. ജലീലിമന കോമല മുഖയുമ
ഗനുുുിയുമടഓഫീസംുയുഎഇകോൺസു

കലറുുുമായി രനുുമപുുടുുിടുുു
മണുുനുു് വയുകുുമാണ.ു െം
സുുാനെർകുുാരിനുവികദശ
രാജയുവുമായി എങുുമനയാ
ണുഇടമപടൽനടതുുാനാവു
ക? ഇതുുരം കോദയുങുുളിൽ
നിമനുുലുുാംമുഖയുമഗനുുുിെമർ
തുുമായിഒഴിവാകുകയാമണ
നുുുംസുകരഗദുുുൻപറഞുുു.

കോദയുംകോദികുുുനുുവമര
ഭീഷണിമപുുടുതുുിയതുമകാ

മണുാുനുുും കാരയുമിലുു. എലുുാം എൻഐ
എഅകനുവഷികുുുമമനുു്പറഞുു്ജനങുു
ളുമടകണുുിൽമപാടിയിടുകയാണുമുഖയുമ
ഗനുുുി.മുഖയുമഗനുുുിയുമടഓഫീെക്കഗദുുുീക
രിചുു്നടനുുൊമുുതുുികഅഴിമതികൾ
എൻഐഎയുമട പരിധിയിൽ വരിമലുു
നുു ൊമാനയുബുദുുി െംസുുാനമുതു ജ
നങുുൾകുുുണുു്.െവുപനുമുഖയുമഗനുുുിയുമട
ഓഫീെ് ഉപകോരിചുു് കകെ് അടുുിമറി
കുുാൻഗശുമിചുുതിമുുുഡിജിറുുൽമതളിവു
കൾ കയുുിലുമണുുനുു് കസുുുുംെ് കോടതി
മയ അറിയിചുുിടുുുണുു്. മുഖയുമഗനുുുിയുമട
ഓഫീെിൽെവുപനുയകുു്വലിയെവുാധീ

നമുമണുുനുുുംമുഖയുമഗനുുുിയുമായിഇവർ
കുു് രനുുമുമണുുനുുും എൻഐഎയംു
കോടതിയിൽഅറിയിചുുിടുുുണുു്.ഇതിമന
പറുുി ഗപുതികരികുുാൻമുഖയുമഗനുുുിതയുുാ
റാകണമമനുുുംസുകരഗദുുുൻആവശയുമപുു
ടുുു.

െഗ്പുിൻകുുറിനുപിനുുാമലകകരളതുുി
മല പതിനായിരകുുണകുുിനു വിദയുാർഥി
കളുമട ഡാറുു െവുകാരയു കമുുനികുു് മറി
ചുുു നൽകുകയാണു െർകുുാർ. മപാതു
വിദയുാഭയുാെ വകുപുുിനു കീഴിലുളുു എ
െ്ഐഇടിയുമടമറവിലാണുരംരളുരു
കമുുനിയായലാെിമിനുഡാറുുലകമാറു
നുുത.ു കണുുുരിമല െിലരാണു ഇതിമുുു
പിറകിൽ. നീറുു് പരീകുുയുമായി രനുു
മപുുടുുമാതുകാപരീകുുയുമടമവബലുെ
റുുിൽകപരുരജിസുുുുർമെയുുുനുുകുടുുികളു
മട വിവരങുുളാണു െവുകാരയു കമുുനി
കോർതുുുനുുമതനുു്സുകരഗദുുുൻആകോ
പിചുുു. െഗ്പുിൻകുുറിമന കോമല ൌജ
നയുകെവനമമനുുാണുെർകുുാർവാദം.
െംസുുാന െർകുുാരിമുുു അഴിമതിക
മളലുുാംഗഫുീഓഫർകോർഡുവചുുിടുുാമണ
നുുുംഅകദുുഹംപരിഹെിചുുു.

സവ്ർണകള്്ക്്ടത്്്കകസിൽപര്തികളായസവ്പന്സ്കേഷ,്സന്്ീപ്നാ
യർഎന്്ിവരേഎൻകോഴസ്ര്െൻറ്ഡയറകറ്്്കററ്്്ഇന്്രെഎറണാക്ളം
പര്ിൻസിപ്്ൽരസഷൻസ്കോടതിയിൽഹാജോക്്ിയകപ്്ൾ.

സെലകറ്്്ീവ്ബര്ീഡിങ്ൊങക്്തികവിദയ്ങവണം
നിലവിൽഒരുകരിമീനിനു200ഗരുാമമങുുിലംുതുകുുംകിടുുാൻഒരുവർഷംവമര
കാതുുിരികകുുണുുഅവസുുയാണുളുുത.ുവളർചുുാനിരകു്ുകുടുുുനുുതിനായികരി
മീനിമുുുമെലകറുുുീവുഗരുീഡിങുൊകങുുതികവിദയുവികെിപുുികകുുണുുതുമണുു
നുുുെിരഡയറകറുുുർപറഞുുു.

ജനിതകഘടനമമചുുമപുുടുതുുിയുളുുഈൊകങുുതികവിദയുവികെിപുുികുുു
നുുതിനുചുരുങുുിയതുഅഞുുുവർഷമമങുുിലംുകവണുുിവരംു.അഞു്ുമുതൽപ
തു്ുകോടിവമരൊമുുതുുികമെലവംുആവശയുമായിവരംു.ഇതുപുർതുുീക
രികുുുനുുതിനുെർകുുാർകമൽകോടുുതുുിൽെിര,കുകോെ,്ഫിഷറീെ്വകു
പു്ു,കർഷകർഎനുുിവരുമടഏകോപനംകവണം.

.െിരയുമടൊകങുുതികെഹായകതുുമടആലപുുുഴജിലുുയിൽഒരുകരിമീ
ൻഹാചുുറിഗപുവർതുുികുുുനുുുണു്ു.ഈമാതുകെംസുുാനെർകുുാറിമുുുമറു്ു
ഏജൻെികളുമായികെർനു്ുെംസുുാനതുുാമകനടപുുിലാകുുാനാകുമമനുുാ
ണുെിരയുമടഗപുതീകുു.
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കാണണം,ഈക്ട്്ികലള...
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
തിര്വനന്്പ്രം:ഈക്ട്്ികളആ
ര്ലടയം് കണ്്് നനയിക്്്ം... പ
ലക്,്ആരിൽനിന്്്ംഅവർക്്്ഒര്
സഹായവ്മില്്. മാതാപിതാക്്ള
വ്ക,് വീട്്്കാർവ്ക് ഇവലര പല
വപ്്ഴം്ഒറ്്യക്്്്വോക്്ാന്മാവില്്.
അതിന്തതക്ാലംപരിഹാരമില്്.എ
ന്്ാൽ,ഈലൊവിഡ്കാലത്്്എ
ലന്്ങ്്ിലം്സാമ്്ത്്ികസഹായം
ഇവർക്്്നൽകിയിലല്്ങ്്ിൽഅത്പ
ട്്ിണികിടക്്്കയാലണന്്്പറയാൻ
വോലം്നിവ്ത്്ിയില്്ാത്്ഈക്
ഞ്്്ങ്്വോട് ലചയ്്്ന്് തക്്രതയാ
ണ.്..
ഓട്്ിസം,ലസറിതബ്ൽപാളസിഉ

ളലപ്്ലടവിവിധവോരങ്്ളബാധി
ച്്ക്ട്്ികളാണ്ഒര്വിധസഹായവ്
മില്്ാലതനരകിക്്്ന്്ത.്ആലകയ്
ള്്ആേവ്ാസംനരകിക്്്കയാലണ
ന്്്ഇവർക്്്അറിയാനാവ്ന്്ില്്എ
ന്്താണ.് ഓട്്ിസം ബാധിച്്വരിൽ
ചിലർചിലവപ്്ളവോഷമാവോ,സ
ങ്്ടമാവോഒലക്്അത്തപ്കടിപ്്ിലച്്
ന്്ിരിക്്്ം.പലക്,്ഇവർതീർച്്യാ
യം്സഹായംഅർഹിക്്്ന്്്ലണ്്
ന്്്ഇവവോലൊപ്്ംക്റച്്്വനരലമങ്്ി
ലം് ലചലവഴിച്്വർ സമ്്തിക്്്ലമ
ന്്്റപ്്ാണ.്
സക്്ള വിദയ്ാർഥികളക്്് സർ

ക്്ാർഅരിയം്പലവയ്ഞെ്നവം്ന
ൽക്ന്്്ണ്്്.പലക്,്അത്ഈക്ട്്ി

കളക്്്കിട്്ില്്.കാരണം,ഇവരിൽ
ബഹ്ഭ്രിപക്്വം്പഠിക്്്ന്്ത്ഭി
ന്്വേഷി വിദയ്ാലയങ്്ളിവോ ബ
ഡസ്്സക്്ളിവോആണ.്അത്സർ
ക്്ാർഎയഡ്ഡ്സക്്ളപരിധിയി
ൽവരാത്്തിനാൽഇവർക്്്അരി
യ്ളലപ്്ലടഒര്കിറ്്ിലന്്്യം്ആന്
ക്ലയ്ംകിട്്്ന്്ില്്.
ഓട്്ിസംബാധിച്്ക്ട്്ികള്ലടതപ്

ധാനലക്്ണം തനിച്്ിരിക്്ാന്ള്്
ഇഷ്്മാണ.്ഇത്ക്ട്്ികള്ലടആേയ
വിനിമയ വേഷിലയയം് സഹവർ
ത്്ിതവ്വേഷിലയയ്മാണ്കാരയ്മാ
യിബാധിക്്്ന്്ത.്ക്ട്്ിയ്ലടതല
വച്്റ്വളര്ന്്ഘട്്ത്്ിൽ്്തലവച്്
റിൽ്് ഉണ്്ാക്ന്്ക്്തവൊകവക

ലയ്വൊ മ്ലമ്ണ്്ാക്ന്് നാഡീവയ്്
ഹ തകരാറാണ് ലസറിതബ്ൽ്് പാ
ള്്സി.
ഈ വോരങ്്ള്ലടചികിത്്വോ

ലം്എലന്്ന്്്പലർക്്്ംഅറിയാ
ത്്അവസ്്യ്മ്ണ്്്.ഈവമഖലയി
ൽ തിര്വനന്്പ്രത്്് തപ്വർത്്ി
ക്്്ന്്"അമ്്മനസ'്എന്്സംഘടന
വകതന്്്-സംസ്്ാനസർക്്ാര്കവോ
ടം്നിയമസഭാ,പാർലലമന്്്്അംര
ങ്്വോടം്സഹായംഅഭയ്ർഥിച്്ിട്്്ം
ഇത്വലരയം്നടപടിലോന്്്ംആ
യിട്്ില്്.കണ്്്ള്്വവര,കാണ്ഈദ്
രിതംഎന്്ാണ്ഇവര്ലടഅഭയ്ർഥ
ന.

കൊച്്ിവിമാനത്്ാവളത്്ിന്
~204കൊടിയ്കടലാഭം
ലൊച്്ി: ലൊച്്ി രാെയ്ാന്്ര വിമാന
ത്്ാവളകമ്്നിലിമിറ്്ഡ്(സിയാൽ)
2019-20 സാമ്്ത്്ിക വർഷത്്ിൽ
204.05വൊടിര്പയ്ലടലാഭംവനടി.
ലൊച്്ിൻഡയ്്ട്്ിതഫ്ീഉളലപ്്ലടയ്ള്്
ഉപകമ്്നികളക്ടിപരിരണിച്്ാൽ
ലൊത്്വര്മാനം810.08വൊടിര്പ
യാണ.്അവതസമയംലൊവിഡിലന
ത്്്ടർന്്്ണ്്ായ തപ്വർത്്ന നിയ
തന്്്ണംവന്്വോലടഈസാമ്്ത്്ി
കവർഷംആദയ്പാദംപിന്്ിട്്വപ്്ള
തലന്്സിയാൽ72വൊടിര്പയ്ലട
നഷ്്മ്ണ്്ാക്്ി.
2019-20സാമ്്ത്്ികവർഷത്്ി

ൽസിയാൽമാതത്ം655.05വൊടിയ്
ലടലൊത്്വര്മാനംവനടി.നിക്തി
കിഴിച്്്ള്്ലാഭം204.05വൊടിര്പ.
മ്ൻസാമ്്ത്്ികവർഷം166.91വൊ
ടിയായിര്ന്്്ലാഭം.ലാഭത്്ില്ണ്്ാ
യവളർച്്22.25%.ന്റ്േതമാനംപ
ങ്്ാളിത്്മ്ള്്ഉപകമ്്നികള്ലടതപ്
വർത്്നംക്ടിപരിരണിച്്ാൽലൊ
ത്്ം226.23വൊടിര്പയാണ്ലാഭം.
ഓഹരിയ്ടമകളക്്്ഇത്്വണ27േ
തമാനംലാഭവിഹിതംമ്ഖയ്മതന്്്ിപി
ണറായിവിെയൻലചയർമാനായഡ
യറകറ്്്ർവോർഡ്ശ്പാർേലചയത്ി

ട്്്ണ്്്. ലസപറ്്്ംബർ
അച്്ിന് നിശ്്യി
ച്്ിട്്്ള്് വാർഷിക
ലോത്വോരം അം
രീകരിച്്ാൽ
19,500ൽപ്്രം നി
വക്്പകർക്്് 27േ
തമാനം ലാഭവിഹി
തംലഭിക്്്ം. 34 വൊടിവോളംര്പ
സംസ്്ാന സർക്്ാരിന് ഈയിന
ത്്ിൽ സിയാലിൽ നിന്്് ലഭിക്്്ം.
2003-04സാമ്്ത്്ികവർഷംമ്തൽ
സിയാൽമ്ടങ്്ാലതലാഭവിഹിതംന
ൽക്ന്്്ണ്്്.ഇത്്വണലത്്ഡയറ
കറ്്്ർവോർഡിലന്്്ശ്പാർേഅംരീ
കരിക്്ലപ്്ട്്ാൽ ലൊത്്ം ലാഭവിഹി
തം282േതമാനമായിമാറം്.
ലൊവിഡിലനത്ടർന്്്2020മാർ

ച്്്അവസാനയാഴച്മ്തൽവവ്യാമര

താരതംഅന്്ാരാതഷ്്്
തലത്്ിൽ പരിമിത
ലപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.തപ്
തിദിനം 242 സർവീ
സ്കളം് മ്പ്്തിനാ
യിരവ്ത്ളം യാതത്
ക്്ാരം്ഉണ്്ായിര്ന്്
സിയാലിൽഇവപ്്ള

േരാേരി 36സർവീസ്കളമാതത്മാ
ണ്ള്്ത.് തപ്തിദിന യാതത്ക്്ാര്ലട
എണ്്ം2300-ൽതാലഴയായി.2020-
21സാമ്്ത്്ികവർഷത്്ിലലആദയ്
പാദത്്ിൽ(ഏതപ്ിൽ-ജ്ൺ)സിയാ
ലിന്ണ്്ായവര്മാനം19വൊടിര്പ
മാതത്മാണ.്നഷ്്ം72വൊടിയം്.
ലൊവിഡ്വത്പാവട്്വ്ക്ളപാലി

ച്്്ള്് യാതത്ാസൗകരയ്ങ്്ളം് സ്ര
ക്്ാസംവിധാനങ്്ളം്ഒര്ക്്്ന്്തി
നായിസിയാലിന്വലിയലചലവ്വന

രിട്ന്്്ണ്്്.ലവള്്ലപ്്ക്്നിവാരണ
പദ്്തികളക്്ായി ലൊത്്ം 129.30
വൊടി ര്പസിയാൽ ലചലവിട്ന്്്
ണ്്്. ലൊവിഡിലനത്്്ടർന്്്ള്് തപ്
തിസന്്ിഅയയ്ന്്വോലടകമ്്നി
യക്്്്മ്ൻവർഷങ്്ളിലലതപ്വർത്്ന
വിെയംആവർത്്ിക്്ാൻകഴിയ്ലമ
ന്്ാണ്തപ്തീക്്.
ഡയറകറ്്്ർവോർഡ്വോരത്്ിൽ

മ്ഖയ്മതന്്്ിപിണറായിവിെയൻഅ
ധയ്ക്്നായിര്ന്്്. സിയാൽ ഡയറ
കറ്്്ർമാരായമതന്്്ിവോമസ്ഐസക,്
മതന്്്ിവി.എസ.്സ്നിൽക്മാർ,ലക.
വോയ്വോള,എ.ലക.രമണി,എം.എ.
യ്സഫലി,സി.വി.വെക്്ബ.്എൻ.വി.
വോർജ,്ഇ.എം.ബാബ,്സിയാൽമാ
ലനെിങ്ഡയറകറ്്്ർവി.ലെ.ക്രയ്ൻ,
കമ്്നിലസതക്ട്്റിസെിലക.വോർജ്
എന്്ിവർപലങ്്ട്ത്്്.

ഈ  വ ർ ഷം 
ഇ ത ുവ പെ ന ഷുും

72 കോ ടി

രാഹ്ൽഅധയ്ക്്പേം
ഏററ്്ട്ക്്ണറമന്്്റചന്്ിത്്ല
തിര്വനന്്പ്രം:വൊൺ്്തര്
സ്അധയ്ക്് സ്്ാനംഏലറ്്
ട്ക്്ണലമന്്് ആവേയ്ലപ്്ട്്്
തപ്തിപക്് വനതാവ് രവമശ്
ലചന്്ിത്്ലരാഹ്ൽ്്രാന്്ി
ക്്്കത്്യച്്്.ഒര്തപ്തീക്്
യ്മില്്ാലതയാണ് െനങ്്ള്്
മ്വ്ന്ട്്്വോക്ന്്ത.്ഭരണ
ഘടന,പാർ്്ലലമന്്്റിെനാധി
പതയ്ം,ലഫഡറലിസം,മവതത
രതവ്ം ത്ടങ്്ിയവ ദ്ർ്്ബല
ലപ്്ട്ത്്ാൻ്്കര്തിക്്്ട്്ിയ്
ള്് തേ്മങ്്ളാണ് തപ്ധാനമ
തന്്്ി നവരതന്്് വൊദി നടത്്്
ന്്ത.് ഈ രാെയ്ല്ത് സമാ

ധാനവത്പമികളായ മ്ഴ്വൻ്്
െനങ്്ലളയം് നിരാേലപ്്ട്
ത്്്ന്്ഇത്്രംനടപടികള്്
ഒരിക്്ലം് അന്വദിക്്ാൻ്്
കഴിയ്ന്്തല്്.
പണ്്ിറ്്്െവഹർ്്ലാൽ്്ലന

ഹ്റ്വിലന്്് വനത്തവ്ത്്ില്
ള്്ഭരണഘടനാേിൽപികള്്
വളലരകര്തവോലടതയാറാ
ക്്ിയ നമ്്്ലട ഭരണഘടന
യ്ലടഅന്്സത്്തലന്്ഇ
വപ്്ഴല്ത്ഭരണാധികാരിക
ള്്ആസ്തത്ിതമായിദ്ർ്്ബല
ലപ്്ട്ത്്്കയം്ഇല്്ാതാക്്്
കയം് ലചയ്്്ന്്്. െനാധിപ

തയ് സംവിധാനങ്്ള്് ലവല്്്
വിളി വനരിട്ന്് സാഹചരയ്
ത്്ിൽ്്േക്്മായവദേീയബ
ദലിന്ര്പംനൽ്്കാൻ്്രാഹ്
ൽ്്രാന്്ിവനത്സ്്ാനംഏ
ലറ്്ട്ക്്ണം- ലചന്്ിത്്ല
ആവേയ്ലപ്്ട്്്.
രാഹ്ൽഅധയ്ക്്സ്്ാന

ത്്് വരണലമന്്ാണ് വനതാ
ക്്ള്ലടയം്തപ്വർത്്കര്ലട
യം്ആതര്ഹലമന്്്എഐസി
സി െനറൽ ലസതക്ട്്റി ലക.
സി. വവണ്വോപാൽഎംപി
യം്വയ്ക്്മാക്്ി.ലകാവിഡ്
സാഹചരയ്ത്്ിലാണ് എഐ
സിസിസവമ്്ളനംനീണ്്്വോ
ക്ന്്ലതന്്്ംലക.സിവവണ്
വോപാൽപറഞ്്്

ഒര ുപദവിയംു
ആവശയുപപുടുുുിടുുിലുു:
സചുുിൻ
െയപ്്ർ:വൊൺതര്സ്കഹക്്മാൻഡി
വോട്ഒര്പദവിയം്താൻആവേയ്ലപ്്
ട്്ിട്്ിലല്്ന്്്സച്്ിൻകപലറ്്്.തന്്ിൽനി
ന്്്തപ്തികാരരാതഷ്്്ീയംഉണ്്ാവിലല്്ന്്്ം
അവദ്്ഹം.മ്ഖയ്മതന്്്ിഅവോക്ലരഹ്
വോട്്്മായിഇടഞ്്്രാെസ്്ാൻവിട്്്ഏ
താണ്്്ഒര്മാസത്്ിന്വേഷംെയപ്്രി
ൽതിരിലച്്ത്്ിയസച്്ിൻമാധയ്മതപ്വർ
ത്്കവോട്സംസാരിക്്്കയായിര്ന്്്.
വൊൺതര്സ്വനതാവ്രാഹ്ൽരാന്്ി
യം്തപ്ിയങ്്രാന്്ിവാതധ്യ്മായിസം
സാരിച്്്വിമതതപ്ശന്ംഅവസാനിപ്്ിച്്
വേഷമാണ്സച്്ിൻമടങ്്ിലയത്്ിരി
ക്്്ന്്ത.്
പാർട്്ിലക്്തിവരഒര്തപ്സത്ാവനയം്

താൻനടത്്ില്്.കഹക്്മാൻഡ്മായി
വിഷയങ്്ളചർച്്ലചയ്്ാനാണ്ഡൽ
ഹിയിൽവോയത.്പാർട്്ിയിൽനിന്്്ഒ
ര്പദവിയം്താൻവോദിച്്ിട്്ില്്.എന്്ാ
ൽ,തനിലക്്തിവരയ്ണ്്ായതപ്സത്ാവ
നകളതലന്്ലെട്്ിച്്്.അതിലലവാ
ക്്്കളതലന്്വല്്ാലതവവദനിപ്്ിച്്്.
വയ്ക്്ിപരമായവികാരങ്്ളക്്്രാതഷ്്്ീയ
ത്്ിൽസ്്ാനമില്്.തപ്തികാരരാതഷ്്്ീയ
വം്പാടില്്-സച്്ിൻപറഞ്്്.
ൊൻഎംഎൽഎയം്വൊൺതര്സ്

തപ്വർത്്കന്മാണ.്പാർട്്ിപറയ്ന്്ത്
ലചയ്്്ം.ലമച്്ലപ്്ടാന്ള്്നിർവദേങ്്ള
പറയ്ന്്ത്ലനരറ്്ീവായിഎട്വക്്ണ്്തി
ല്്.ൊൻഎലന്്ങ്്ിലം്ലതറ്്്ലചയത്ിട്്്
ലണ്്ങ്്ിൽതിര്ത്്ാൻതയാറാണ.്എനി
ക്്്ആവോടം്വിവോധമില്്,ഈവോയ്
മില്്.സംസ്്ാനവൊൺതര്സിലന്്്"മ്ഖയ്'
ലനന്്നിലയില്ള്്ഉത്്രവാദിതവ്ംലര
ഹ്വോട്്്തിരിച്്റിയ്ലമന്്ാണ്ൊൻ
കര്ത്ന്്ത-്സച്്ിൻപറഞ്്്.

പപ്െയ്ൻസരവീസക്ൾ
പന്രാരംഭിക്്ില്്
നയ്്ഡൽഹി:ലൊവിഡ്19ലന്്്പ
ശ്്ാത്്ലത്്ിൽനിർത്്ിവച്്ലത്ട
യ്ൻസർവീസ്കളഇവപ്്ളപ്
നരാരംഭിക്്ിലല്്ന്്് ലറയ്ൽവവ.
നിലവിൽ 230 തപ്വത്യകസർവീ
സ്കളമാതത്വമനടത്്്ന്്്ള്്്.
ഇത്ത്ടരം്.യാതത്ാസർവീസ്റ
ദ്്ാക്്ിയതിലന്്്സമയപരിധിഇ
ന്്്അവസാനിക്്ാനിരിലക്്യാ

ണ്ലറയ്ൽവവയ്ലടഅറിയിപ്്്.
മം്കബയിലലവോക്്ൽലത്ട

യ്ന്കളസംസ്്ാനസർക്്ാർ
ആവേയ്ലപ്്ട്ന്്മ്റയക്്്്നിയ
തന്്്ിതമായിനടത്്്ം.ലസപറ്്്ംബ
ർ 30വലരയ്ള്്സർവീസ്കള
നിർത്്ിവലച്്ന്് റിവപ്്ർട്്്കള
വസത്്താവിര്ദ്്ലമന്്്ംലറയ്
ൽവവഅറിയിച്്്.

സേ്ര്്ണക്്െത്്്:പപ്തികള്പെ
കസ്്്്ഡികാലാവധിനീട്്ി
ലൊച്്ി:ദ്ബായിൽ്്നിന്്്ംതിര്വനന്്പ്രം
വിമാനത്്ാവളംവഴിസവ്ർ്്ണംകടത്്ിയവക
സിലലതപ്തികളായസവ്പ്നസ്വരഷ,്സന്്ീപ്
നായർ്്,സരിത്്്എന്്ിവര്ലടകസ്്്്ഡികാലാ
വധിഎൻ്്വോഴല്മന്്്്ഡയറകറ്്്വററ്്ിലന്്്(ഇ
ഡി)ആവേയ്തപ്കാരംവൊടതിനീട്്ി.എറണാ
ക്ളംതപ്ിൻ്്സിപ്്ൽ്്ലസഷൻ്്സ്വൊടതിയാ
ണ്നാല്വപര്ലടയം്കസ്്്്ഡികാലാവധിനാ
ല്ദിവസവത്്ക്്്ക്ടിനീട്്ിനൽ്്കിയത.്
സവ്ർ്്ണക്്ടത്്്ക്ടാലതഹവാലഇടപാട്

കലളക്്്റിച്്്വിേദമായഅവന്വഷണംആവ
േയ്മാലണന്്്എൻ്്വോഴ്സ്ലമന്്്്വൊടതിയി
ൽ്്അറിയിച്്്.തപ്തികള്ലടലൊഴിയം്ഉന്്ത
ബന്്ംഅടക്്മ്ള്്കാരയ്ങ്്ളം്പരിവോധി
ച്്്വരികയാലണന്്്ംവൊടതിലയഇഡിഅ
റിയിച്്്.
മ്വലരയം്കസ്്്്ഡിയിൽ്്നടത്്ിയ വോ

ദയ്ംലചയ്്ലിൽ്്നിർ്്ണായകമായപലവിവര
ങ്്ളം്ലഭിച്്ിട്്്ണ്്്.സവ്ർ്്ണക്്ടത്്ിൽ്്പങ്്ാ
ളിത്്മ്ള്്മറ്്്ള്്വലരക്്്റിച്്്ംവിവരംലഭി

ച്്്.ലക.ടി.റമീസാണ്സവ്ർ്്ണക്്ടത്്ിലന്്്മ്
ഖയ്സ്തത്ധാരലനന്്്വയ്ക്്മായി.വോദയ്ംലച
യ്്ലിൽ്്തപ്തികള്്അവർ്്ക്്്ബന്്മ്ള്്ചില
ഉന്്തവയ്ക്്ികലളക്്്റിച്്്ംപറഞ്്ിട്്്ണ്്്.
ഇത്സംബന്്ിച്്്പരിവോധിച്്്വരികയാ
ണ.് ഇലതല്്ാംസംബന്്ിച്്്ആഴത്്ില്ള്്
അവന്വഷണംആവേയ്മാലണന്്്ംഇതിനാ
യിക്ട്തൽ്്ദിവസംതപ്തികലളകസ്്്്ഡിയി
ൽ്്വോദയ്ംലചവയ്്ണ്്ത്ലണ്്ന്്്ംഎൻ്്വോഴ്
സ്ലമന്്്്ഡയറകറ്്്വററ്്്വൊടതിലയഅറിയി
ച്്്.
തപ്തികള്്ക്്് ൊമയ്ം അന്വദിക്്ര്ലത

ന്്്ംൊമയ്ംനൽ്്കിയാൽ്്തപ്തികള്്ലതളിവ്
കള്്നേിപ്്ിക്്്ലമന്്്ംഅത്അവന്വഷണ
ലത്്ബാധിക്്്ലമന്്്ംഎൻ്്വോഴ്സലമന്്്്
വൊടതിലയഅറിയിച്്്.വിേദമായവോദയ്ം
ലചയ്്ലിനായിഅഞ്്്ദിവസംക്ടിതപ്തിക
ള്ലടകസ്്്്ഡിഎൻ്്വോഴ്സലമന്്്് വോദിച്്്
ലവങ്്ിലം്നാല്ദിവസവത്്ക്്ാണ്അന്വ
ദിച്്ത.്

സേ്ര്്ണക്്െത്്ിന്പിന്്ില്്
രാജയ്ാന്്രശം്ഖലപയന്്്കസ്്്്ംസ്

ലൊച്്ി: തിര്വനന്്പ്
രംസവ്ർ്്ണക്്ടത്്് വക
സ്മായിബന്്ലപ്്ട്്്ദ്
ബായില്ള്്രണ്്്വപലര
ക്ടിഅറസ്്്്് ലചയ്്ാന്
ലണ്്ന്്് കസ്്്്ംസ് കഹ
വ്ക്ടതിലയഅറിയിച്്്.
ഇതിന്ള്് നടപടികള്്
ത്ടര്കയാണ.്കള്്ക്്ട
ത്്ിന് പിന്്ിൽ്് രാെയ്ാ
ന്്ര റാക്്റ്്ാണ് തപ്വ
ർ്്ത്്ിക്്്ന്്ത.് ഒര്സം
ഘംആള്കളാണ്കള്്ക്്ടത്്ിനായിപണം
മ്ടക്്്ന്്ലതന്്്ംകസ്്്്ംസ്വൊടതിയിൽ്്വി
േദീകരിച്്്.
പണംഹവാലാ മാർ്്രത്്ില്ലടയാണ്ര

ള്്ഫിൽ്്എത്്്ന്്ത.്ഇതിന്സവ്ർ്്ണംവാ
ങ്്ിഅയയക്്്്ന്്താണ്സംഘത്്ിലന്്്രീ
തി.ശം്ഖലയ്ലടഭാരലമന്്്സംേയിക്്്ന്്
വിവദേത്്്ള്്കഫസൽ്്ഫരീദ,്റബിൻ്്സ്
എന്്ിവലരക്്്ടിഅറസ്്്്്ലചയത്്വോദയ്ംലച
യ്ലതങ്്ിവലവകസ്മ്വ്ന്ട്്്വോക-്കസ്്്്ം
സ്പറഞ്്്.സവ്ർ്്ണക്്ടത്്്വകസിലലമ്
ന്്് തപ്തികള്ലടൊമയ്ാവപക്്യാണ്കഹ
വക്്ടതിപരിരണിച്്ത.്
സവ്ർ്്ണക്്ടത്്ിൽ്് അറസ്്്്ിലായ ഒൻപ

താംതപ്തിമവച്്രിസവ്വദേിമ്ഹമ്്ദ്അൻ്്വ
ർ്്,പതിമ്ന്്ാംതപ്തിവൊഴിവ്ക്ട്സവ്വദേി
മ്ഹമ്്ദ്അബ്്്ള്്ഷമീം,പതിനാലാംതപ്തി

വൊഴിവ്ക്ട്സവ്വദ
േിെിഫ്സൽ്്എന്്ി
വര്ലടൊമയ്ാവപക്്
ലയ എതിർ്്ത്്ാണ്
കസ്്്്ംസ് ഇക്്ാരയ്
ങ്്ള്് വൊടതിലയ
അറിയിച്്ത.് കള്്
ക്്ടത്്്റാക്്റ്്ിൽ്്ഒ
ര് സംഘംആള്ക
ള്്ഉണ്്്.ഇവർ്്പണം
ഇറക്്ി രള്്ഫിലല
ത്്ിച്്് അവിലട നി

ന്്്സവ്ർ്്ണംഎത്്ിക്്്കയാലണന്്്ംകസ്്്്ം
സ്വയ്ക്്മാക്്ി.
തങ്്ള്്ക്്് കള്്ക്്ടത്്്മായി വനരിവട്്

അല്്ാലതവോബന്്മിലല്്ന്്്ംലതറ്്ായിതപ്
തിവചർ്്ത്്താലണന്്്ം തപ്തികള്് വൊടതി
ലയവോധിപ്്ിച്്്.ഏഴ്വർ്്ഷംവലരേിക്്
കിട്്ാവ്ന്്ക്റ്്മായതിനാൽ്്ൊമയ്ംഅന്വ
ദിക്്ണലമന്്്ംതപ്തികള്്ആവേയ്ലപ്്ട്്്.ഹ
ർ്്െികള്്വിധിപറയാനായിമാറ്്ി.വകസിലല
മ്ഖയ്തപ്തിസവ്പന്സ്വരഷിലന്്്ൊമയ്ഹർ്്െി
ലൊച്്ിയിലലഎൻ്്ഐഎവൊടതിതള്്ിയി
ര്ന്്്.ൊമയ്ംലഭിച്്ാൽ്്,ഉന്്തര്മായ്ള്്അ
ട്ത്്ബന്്മ്പവോരിച്്്വകസിൽ്്ഇടലപടാ
ൻ്്തേ്മിക്്്ലമന്്അവന്വഷണഏെൻ്്സിയാ
യഎൻ്്ഐഎയ്ലടവാദംഅംരീകരിച്്ാണ്
എൻ്്ഐഎവൊടതിൊമയ്ംനിവഷധിച്്ത.്

<പി  നുുു  ണ  ചുു് കക.  സി. നവ  ണ ു നോ  പാ  ലംു

മാധയ്മപപ്വരത്്കരപക്്തിപരസസബരഅതിപക്മം;
സഹപെക്പസല്്്ംസസബരകോമം്അകന്േഷിക്്്ം
തിര്വനന്്പ്രം:മാധയ്മതപ്വർത്്
കർലക്്തിലരയ്ള്്കസബർഅ
തിതക്മങ്്ളകഹലടക്കത്കംഎൻ
കവ്യറിലസൽ,ലോലീസ്കസബർ
വോം എന്്ിവഅവന്വഷിക്്്ം.ഇ
ത്സംബന്്ിച്്്സംസ്്ാനലോലീ
സ്വമധാവിവോക്നാഥ്ലബഹറ്ബ
ന്്ലപ്്ട്്വർക്്് നിർവദ്്േംനൽകി.
വകരളപതത്തപ്വർത്്കയ്ണിയൻ
നൽകിയ പരാതിയിലാണ്തീര്മാ
നം.
ഏഷയ്ാലനറ്്്നയ്്സ്റീെിയണൽ

എഡിറ്്ർആർ.അെയവോഷ,്ബയ്്
വോചീഫ്ലക.െി.കമവലഷ,്െയ്ഹി

ന്്്ടിവിസല്പഷൽകറസവ്ോണ്്ന്്്്
തപ്മീളവോവിന്്്ത്ടങ്്ിനിരവിധി
മാധയ്മ തപ്വർത്്കർക്്് വനലര
കസബർആതക്മണംത്ടര്കയാ
ണ.്ഇത്്രക്്ാർലക്്തിലരകർേന
നടപടി സവ്ീകരിക്്ണലമന്്ാവേയ്
ലപ്്ട്്ാണ് യ്ണിയൻ മ്ഖയ്മതന്്്ി
ക്്്ംഡിെിപിക്്്ംപരാതിനൽകി
യത.്
സവ്ർ്്ണക്്ടത്്് വകസ്മായിബ

ന്്ലപ്്ട്്്മ്ഖയ്മതന്്്ിയ്ലടഓഫിസി
ലനതിവര ഉയർ്്ന്്്വന്് ആവോപ
ണങ്്ള്്ക്്്പിന്്ാലലവോഷയ്ൽ്്മീ
ഡിയയിൽ്്ഇടത്അന്ക്ലികള്ലട

ലത്പാകഫല്കളിൽനിന്്്ംമാധയ്മ
തപ്വർ്്ത്്കർ്്ലക്്തിലരവയ്ാപകമാ
യതപ്ചാരണംനടത്്ിയിര്ന്്്.ഇത്
പിന്്ീട് മാധയ്മതപ്വർ്്ത്്കലരയം്
ക്ടം്ബലത്്യം്വയ്ക്്ിഹതയ്നട
ത്്്ന്് തരത്്ിവലക്്് മാറ്കയം്
ലചയത്.്
എന്്ാൽ്്മാധയ്മതപ്വർ്്ത്്കർ്്ക്്്

വനലരനടക്്്ന്്കസബർ്്ആതക്മ
ണംതേ്ദ്്യിൽ്്ലപട്്ിട്്ിലല്്ന്്ായിര്
ന്്്മ്ഖയ്മതന്്്ിയ്ലട തപ്തികരണം.
ഇതിന്പിന്്ാലലയാണ്പതത്തപ്വർ
ത്്ക യ്ണിയൻ മ്ഖയ്മതന്്്ിക്്്ം
ഡിെിപിയക്്്്ംപരാതിനൽകിയത.്

ഉപസമിതിമല്്്പപ്ര്ിയാര്്സന്്ര്്ശിച്്്
ക്മളി:മ്ല്്ലപ്്രിയാർ്്അണലക്്ട്്ിൽ്്െലനിരപ്്്
ഉയര്ന്്സാഹചരയ്ത്്ിൽ്്ഉപസമിതിഡാംസ
ന്്ർ്്േിച്്്.ഇന്്ലലഉച്്യക്്്്ഒന്്രവോലടവതക്്
ടിയിലല വോട്്് ലാൻഡിങ്്ിലലത്്ിയ സംഘം
നിന്്്വബബിഡാം,തപ്ധാനഡാം,രയ്ാലറി,ഷട്്
റ്കള്്എന്്ിവവിേദമായിപരിവോധിച്്്.കവ
കിട്്്അവ്ച്ലട തിരിലകലയത്്ി വോരം വച
ർ്്ന്്്.

തമിഴ്നാട്പരമാവധിലവള്്ംലൊണ്്്വോക്
ന്്തായം്നിലവിൽ്്വ്ഷ്്ിതപ്വദേത്്്മഴയില്്ാ
ത്്തിനാൽ്്ഡാംത്റക്്്ന്്തടക്്മ്ള്്കാരയ്
ങ്്ള്്ചർ്്ച്്യായിലല്്ന്്്ംവകരളത്്ിന്്്്തപ്തിനി
ധിയായതപ്സീദ്അറിയിച്്്.ലചയർ്്മാൻ്്േരവ
ണക്മാർ്്,വകരളത്്ിലന്്്തപ്തിനിധികളായവി
ന്വബബി,തപ്സീദ,്സാംഇർ്്വിൻ്്,ടി.ക്മാർ്്എ
ന്്ിവരാണ്സംഘത്്ില്ണ്്ായിര്ന്്ത.്

=പ ണം ഗ ളുുഫി ലുു എ തുുു നുു ത ുഹ വാ ല വ ഴി
=പപു ധാ നി ക ളാ യ ര ണു്ു പപു തി ക ളുു ദ ുബാ യി ലുു

ചാരകക്്സ:്നമ്്ിനാരായണന്
നഷ്്പരിഹാരംപ്ര്്ണമായിനല്്കി
തിര്വനന്്പ്രം:ഐഎസആ്ർ്്ഒചാ
രവക്്സിൽ്്ക്റ്്വിമ്ക്്നായോസത്ത്
ജ്്ൻ്്വോ.നമ്്ിനാരായണന്വൊട
തി നിർ്്വദേിച്് നഷ്്പരിഹാരത്്്ക
സംസ്്ാന സർ്്ക്്ാർ്് പ്ർ്്ണമായി
കകമാറി.ലപാലീസിലന്്്ലഹഡ്ഓഫ്
ദിഅക്്ൗണ്്ിൽ്്നിന്്്ള്്1.30വൊടി
ര്പയാണ്നമ്്ിനാരായണന്കകമാ
റിയത.്വനരവത്്ആദയ്ഘട്്മായി60ല
ക്്ംര്പനൽ്്കിയിര്ന്്്.ഇതിന്പ്റ
വമയാണിത.്
വകസിൽ്്തപ്തിവചർ്്ക്്ലപ്്ട്്വപ്്ള്്ത

ലന്്നമ്്ിനാരായണൻ്്തിര്വനന്്
പ്രംസബ്വൊടതിയിൽ്്മാനനഷ്്വക്്
സ് നൽ്്കിയിര്ന്്്. ചാരവക്്സിലന്്്
അവന്വഷണംകഴിഞ്്ിട്്്ംഇത്വലര
യം്ഈവകസ്അവദ്്ഹംപിൻ്്വലിച്്ി
ര്ന്്ില്്. ഇതിനിലടസ്തപ്ീം വൊടതി
അവദ്്ഹലത്്ക്റ്്വിമ്ക്്നാക്്ി.50ല
ക്്ംര്പനഷ്്പരിഹാരംനൽ്്കണലമ

ന്്്ംവിധിച്്ിര്ന്്്.ആത്കസർ്്ക്്ാർ്്
തിര്വനന്്പ്രത്്്ദർ്്ബാർ്്ഹാളിൽ്്
നടന്്ചടങ്്ിൽ്്ലവച്്്വനരലത്്തലന്്
കകമാറിയിര്ന്്്.
ഇതിന് പിന്്ാലല മന്ഷയ്ാവകാേ

കമ്്ീഷനം്അവദ്്ഹത്്ിന്10ലക്്ംര്
പനൽ്്കണലമന്്്ആവേയ്ലപ്്ട്്്.ആ 
ത്കയം് സർ്്ക്്ാർ്് നൽ്്കിയിര്ന്്്.
എന്്ാൽ്്തിര്വനന്്പ്രംസബ്വൊ
ടതിയിലലനഷ്്പരിഹാരവകസ്അവത
പടിനിലനിൽ്്ക്്്ന്്സാഹചരയ്ത്്ിൽ്്
വകസ്ഒത്്്തീർ്്പ്്ാക്്ാൻ്്മ്ൻ്്ചീഫ്
ലസതക്ട്്റിയം്ഇവപ്്ഴലത്്ഐഎംെി
ഡയറക്്റ്മായലക.െയക്മാർ്്വഴിസ
ർ്്ക്്ാർ്്മധയ്സ്്തേ്മംനടത്്ിയിര്ന്്്.
ഈസമിതിയ്ലടശ്പാർ്്േഅന്സരി
ച്്ാണ്ഒര്വൊടിമ്പ്്ത്ലക്്ംര്പഎ
ന്്ത്കയക്്്മാനനഷ്്വകസ്ഒത്്്തീ
ർ്്പ്്ാക്്ിയത.്ഇതിലന്്്അടിസ്്ാനത്്ി
ലാണ്ത്കകകമാറിയത.്

ഉറദു ുകവി 
റാഹത ുഇനദുരുി
കൊവിഡ ു19 
ബാധിചുുു മരിചുുു
വോപ്്ാൽ്്:തപ്മ്ഖഉറ്ദ്കവി
യം്വോളിവ്ഡ്രാനരചയിതാ
വ്മായറാഹത്ഇവദ്്രി(70)
ലൊവിഡ്19ബാധിച്്്മരിച്്്.െ
ന്്വദേമായമധയ്തപ്വദേിലലഇൻ
വോറിലാണ്മരണം.തേ്ീഅര
ബിവദ്്
ഇൻ്്സ്്്്്യ്ട്്്ഓഫ്ലമഡിക്്ൽ്്

സയൻ്്സസിൽ്്ചികിത്്യിലാ
യിര്ന്്അവദ്്ഹത്്ിന്ത്ടർച്്
യായിമ്ന്്്ഹ്ദയാഘാതങ്്ള്
ണ്്ാക്കയായിര്ന്്്.
തനിക്്്ലൊവിഡ്19ബാധി

ലച്്ന്്്ംതപ്ാർഥിക്്ണലമന്്്ംഇ
വദ്്രിതലന്്യാണ്ടവ്ിറ്്റില്ലട
അറിയിച്്ത.്

ആലപ്്്ഴയിൽമടവീഴച്;150വർഷം
പഴക്്മ്ള്്ദേവാലയംതകർന്്്വീണ്
ആലപ്്്ഴ: പള്്ാത്്്ര്
ത്്ിയിലലമടവീഴച്ലയത്
ടർന്്്151വർഷംപഴക്്മ്
ള്് സിഎസ്ഐ ചാപ്്ൽ
പ്ർണമായം്തകർന്്്വീ
ണ.്ച്ങ്്ംകര്വവലിപാട
വേഖരത്്ിലാണ്കഴിഞ്്
ദിവസംമടവീഴച്യ്ണ്്ായ
ത.്ത്ടർന്്്ലചാവ്്ാഴച്പ്
ലർലച്്പള്്ിവളപ്്ിവലക്്്
ലവള്്ംഇരലച്്ത്്്കയം്
പള്്ിപ്ർണമായം്തകർ
ന്്്വീഴ്കയ്മായിര്ന്്്.
രണ്്് പാടവേഖരങ്്

ള്്ക്്് നട്വിലായിര്ന്്്
ലസന്്്് വോള്്സ് വദവാല
യം. 1869ൽ ഫാ. ഡബ്്്യ്
ലെ.റിച്്ാർഡസ്ൺആണ്
പളളി നിർമിച്്ത.് നിലവി
ൽഏകവദേം 30ക്ട്ബ
ങ്്ളാണ്ഇവിലടആരാധ

ന നടത്്ി വന്്ിര്ന്്ത.്
1816ൽഫാ.വോമസ്വോർ
ട്്ിൽസ്്ാപിച്് ആലപ്്്ഴ
സിഎസ്ഐ വദവാലയ
ത്്ിലന്്്ഉപസഭയാണ്പ
ള്്ാത്്്ര്ത്്ി ലസന്്്്
വോളസ് വദവാലയം നട
ത്്ിയിര്ന്്ത.്
തിങ്്ളാഴച് രാതത്ിവയാ

ലടതലന്്ലവള്്ംപള്്ിക്്
കത്്്കയറിയിര്ന്്്. പി
ന്്ാലലപ്ലർലച്്പള്്ിത
കർ്്ന്്് വീഴ്കയ്മായിര്
ന്്്.തപ്വദേത്്്മടവീഴച്ഉ
ണ്്ാക്ലമന്്്ൊതര്താ നി
ർ്്വദേമ്ണ്്ായിര്ന്്്.കഴി
ഞ്്ദിവസങ്്ളിലം്മടവീ
ഴച്യ്ണ്്ായിര്ന്്്.8,000
വപലരഇതിനകംമാറ്്ിത്്ാ
മസിപ്്ിച്്്.തപ്വദേത്്്ലവ
ള്്ലക്്ട്്്ര്ക്്മാണ.് മടവീഴച്സയത്്്ടർന്്്പള്്ി

പ്ർണമായം്തകർന്്്വീണനിലയിൽ
പള്്ാത്്്ര്ത്്ിസെന്്്്പോൾെ്പേവാലയം
തകർന്്്വീഴ്ന്്തിന്മ്ൻപ്(ഫയൽചിതത്ം)
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SW 587042
(THRISSUR)

ST 424478 (ALAPPUZHA)

ഷീബ മാതയ്,് ഡപയ്ട്്്ി ഡയറക്്ര്്,

SN 587042 SO 587042 SP 587042 SR 587042
SS 587042 ST 587042 SU 587042 SV 587042
SX 587042 SY 587042 SZ 587042

0766 1354 1468 1813  2742 2838 3203 3255 3523  4267
4782 5545 7185 7297  7493 8278 8365 9044

0429 2750 3789 5885  7235 7471 8042 9036 9372  9767

1374 1558 1790 2254  3047 4131 4178 4778 5071  5469
5913 5986 6275 8481  8657 8750 9551 9611

0190 0333 0696 0970  1232 1836 2162 2200 2396  2409
2582 3064 3372 3639  3762 3805 3853 4072 4743  4829
4911 4959 4977 5106  5332 5400 5486 5561 5747  5842
6297 6694 6964 7367  7533 7660 7689 7880 7984  8515
8844 9087 9463 9535  9580 9646 9949 9974

0228 0938 0972 1093  1178 1305 1314 1576 2121  2271
2496 2532 3176 4010  4315 4712 4831 5247 5258  5544
5590 5600 5862 6025  6134 6230 6325 6528 6683  6810
6843 6933 6941 7407  8010 8170 8226 8917 9035  9140
9313 9384 9541 9825  9977

0019 0359 0374 0483  0636 0708 0863 0894 0998  1118
1193 1208 1300 1343  1432 1727 1856 1871 1980  2039
2092 2238 2251 2289  2393 2432 2449 2558 2590  2618
2685 2692 2713 2737  2761 2816 2923 3102 3110  3129
3332 3365 3512 3588  3708 3719 3764 3873 4141  4212
4242 4243 4288 4295  4352 4417 4511 4582 4716  5103
5202 5236 5252 5304  5333 5360 5361 5499 5519  5636
5771 5819 5927 5938  5941 5987 6042 6051 6280  6311
6324 6422 6465 6537  6650 6657 6671 6934 6966  6994
7092 7243 7522 7524  7536 7670 7980 7996 8184  8289
8341 8469 8523 8738  8791 8934 8972 9183 9206  9217
9276 9449 9496 9538  9609 9645 9848 9865 9877  9964

DRAWheldon11/08/2020ATGORKYBHAVAN,THIRUVANANTHAPURAM

േഡാഖ്
ഏറ്്്മട്്്ൽ:
അകന്േഷണം
നടത്്ിയിട്്ിളല്ന്്്്
കകഗദ്്്ം
നയ്്ഡൽൈി:കിഴക്്ൻലഡാ
ഖിതലരാൽേൻതാഴ്േരയിൽ
ജ്ൺ15ന്ണ്്ായഏറ്്്മ്ട്്ലി
തനക്്്റിച്്്ഹസനയ്ംഔൈ
ചാരികഅവന്വഷണംനടത്്്
കവോറിവപ്്ർട്്്സമർപ്്ിക്്്ക
വോതചയത്ിട്്ിതല്്ന്്്വകഗന്്്
സർക്്ാർ.തലഫറ്്്ന്്്്ജനറൽ
ബി.എസ.്രാജ്േിത്്്വനത്
തവ്ത്്ിൽമ്തിർന്്ഹസനിക
ര്തടസംഘംഅവന്വഷണംന
ടത്്ിതയന്്്വനരവത്്റിവപ്്ർ
ട്്്ണ്്ായിര്ന്്്.ഇതിത്്്അടി
സ്്ാനത്്ിൽത്ടർനടൈടിയ്
ണ്്ാക്തമന്്്ംചിലമാധയ്മങ്്
ൾതേളിതപ്്ട്ത്്ി.എന്്ാൽ,
ഇത്്രതോര്റിവപ്്ർട്്്തതന്്
യിതല്്ന്്ാണ്വകഗന്്്ംേയ്ക്്മാ
ക്്ിയത.്

രാജസ്്ാൻ: രക്്ാദൗതയ്ത്്ിൽ
പൈലറ്്ായി പൈ്ിയങ്്

സച്്ിൻ ജയപ്ര്ിൽ; 
ഗെഹ ്ലോട്്് ജയസ്ാൽമറിൽ

ഗട്ംപിള്്്
വാർത്്ാസകമ്െ്നത്്ിനിളട
വവറ്്് ഹൗസിന ്സമീപം
ളവടിവയപ്്്്

ോഷിങട്ൺ:യ്എസ്ഗൈ്സിഡ
്്്്വോണൾഡ്ഗട്ംപ്തോവോ
ണഹേറസ്േയ്ാൈനംസംബ
ന്്ിച്്്ൈതിവ്ോർത്്ാസവമ്്
ളനംനടത്്്ന്്തിനിതടഹേറ്്്
ൈൗസ്വോംപ്്കസ്ിന്സമീൈം
തേടിേയപ്്്്.ഉടൻതതന്്യ്എ
സ്സീഗക്ട്്്സർേീസ്ഉവേ്ോര
സ്്ർമ്ൻകര്തതലന്്നിലയി
ൽഗട്ംൈിതനഅേിതടനിന്്്
തോണ്്്വോയി.മിനിറ്്്കൾ
ക്്്വേഷംഗട്ംപ്തിരിതകതയ
ത്്ിോർത്്ാസവമ്്ളനംത്ട
ര്കയം്തചയത്.്
ആയ്ധധാരിയായിഎത്്ി

യഒരഗക്മിതയസ്രക്്ാഉവേ്ോ
രസ്്ർതേടിേച്്താതണന്്ാ
ണ്ൈറയ്ന്്ത.്തേടിവയറ്്യാ
തളആശ്ൈഗത്ിയിൽഗൈ്വേേി
പ്്ിച്്ിരിക്്്കയാണ.്ഹേകിട്്്
5.53ന്അമ്്തത്്ന്്്കാരനാ
യഒരാൾൈതിവനഴാംസഗ്ട്ീറ്്ിൽ
കാേല്ണ്്ായിര്ന്്സീഗക്ട്്്സ
ർേീസ്ഉവേ്ോരസ്്തനസമീൈി
ച്്്തത്്്ഹകയിൽആയ്ധമ്
തണ്്ന്്്ൈറയ്കയായിര്ന്്്.
ൈിന്്ീട്അയാൾഉവേ്ോരസ്്ന്
വനവരഓടിയട്ത്്്തേന്്്ംഇ

യാൾതേടിയ്തിർക്്്ംമ്ൻവൈ
ഉവേ്ോരസ്്ൻതേടിേച്്താതണ
ന്്്മാണ്സീഗക്ട്്്സർേീസ്ോ
ർത്്ാക്റിപ്്ിൽഅറിയിച്്ത.്
ഹേറ്്്ൈൗസിൽഗൈ്ശന്തോ

ന്്്മില്്.എല്്ാംനിയഗത്്്ണത്്ി
ലാണ.്അൈകടസാധയ്തകണ്്്
തതന്്ഇേിതടനിന്്്മാറ്്ിയ
സീഗക്ട്്്സർേീസിന്നന്്ി.അ
േിതടഎവത്്തേടിേയപ്്്്നട
ന്്ിരിക്്്ന്്്.ആതരവോആശ്
ൈഗത്ിയിവലക്്്തോണ്്്വോയി
ട്്്ണ്്്-ോർത്്ാസവമ്്ളനംപ്ന
രാരംഭിച്്വപ്്ൾഗട്ംപ്ൈറഞ്്്.
തേടിവയറ്്േയ്ക്്ിയ്തടഅേ
സ്്തയക്്്റിച്്്തനിക്്റിയിതല്്
ന്്്ംഅവദ്്ൈംേയ്ക്്മാക്്ി.
ഗൈ്സ്ഗബ്ീഫിങ്റ്മിൽഗട്ംപ്

ോർത്്ാസവമ്്ളനംആരംഭിച്്
ഉടതനയാണ്തേടിേയപ്്്്ണ്്ാ
യത.്സമീൈമ്ണ്്ായിര്ന്്സ്ര
ക്്ാഉവേ്ോരസ്്ൻഗട്ംൈിത്്്
തചേിയിൽഎവത്്ൈറഞ്്്.ഉ
ടൻഅവദ്്ൈംോത്്നായിഎഴ്
വന്്റ്്്ഗബ്ീഫിങ്റ്മിൽനിന്്്
പ്റവത്്ക്്്നടന്്്.ഓേൽഓ
ഫിസിവലക്്ാണ്താൻവോയ
തതന്്്ഗട്ംപ്ൈിന്്ീട്ൈറഞ്്്.

കോകത്്് ളോവിഡ ്ബാധിതർ
രണ്്് കോടിയികേളറ
നയ്്വോർക്്്:വോകത്്്ഇത്േതരയ്
ള്്തോേിഡ്ബാധിതർരണ്്്വോടി
കടന്്്.ഇതിൽൈക്തിയിവലതറവക
സ്കളം്യ്എസിലം്ഗബ്സീലിലം്
ഇത്്്യയില്മായാണ.്സ്്ിരീകരിച്്ക
ണക്്്കളാണിത.്യഥാർഥകണക്്്
കൾഇതില്തോതക്്േളതരവയതറ
അധികമാവ്തമന്്്ആവോരയ്േിേ
ഗധ്ർ.40േതമാനംആള്കൾക്്്ം
യാതൊര്വോരലക്്ണവം്കാണി
ക്്്ന്്ില്്.ൈരിവോധനകൾക്്്ംൈരി
മിതിയ്ണ്്്.ഇതാണ്യഥാർഥകണ
ക്്്കൾതേളിച്്ത്്്തോണ്്്േരാൻ

തടസമാക്ന്്ത.്
വേൾവോമീറ്്റിത്്്കണക്്ന്സ

രിച്്്2,02,58,222വകസ്കളാണ്ഇത്
േതരസ്്ിരീകരിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്രണ്്്
വോടിൈിന്്ിതട്്ന്്്വോൺസ്വോ
പക്ിൻസ്സർേകലാോലയം്ൈറയ്
ന്്്.7.38ലക്്ംവൈരാണ്ഇത്േതര
വോകത്്്തോേിഡ്ബാധിച്്്മരിച്്
ത.്1.31വകാടിവൈർവോരമ്ക്്രായി
ട്്്ണ്്്.യ്എസിതലവോരബാധിതർ
52.51ലക്്ത്്ിവലതറയാണ.്ഗബ്സീലി
ൽ30.57ലക്്ത്്ിവലതറ.ഇത്്്യയിൽ
22ലക്്ംൈിന്്ിട്്്.

സക്ള്ക്ളം് കോളെജക്ളം്
ഉടൻ തറ്ക്്ില്്; 
"സീകോ' വർഷവമ്ാക്്ില്്
നയ്്ഡൽൈി:രാജയ്തത്്േിേയ്ാ
ഭയ്ാസസ്്ാൈനങ്്ൾതസപറ്്്ം
ബറിൽത്റക്്്തമന്്റിവപ്്ർ
ട്്്കൾവകഗന്്്സർക്്ാർതള്്ി.
എന്്ാൽ,ഈേർഷംനീണ്്
അേധിക്്ാലമായികണക്്ാ
ക്്ി"സീവോ'േർഷമാക്്്തമന്്
ഗൈ്ചാരണവം്നിവഷധിച്്ിട്്്
ണ്്്.തോേിഡ്സ്്ിതിരതികൾ
േിലയിര്ത്്ിയവേഷവമസക്്
ള്കളം്വോതളജ്കളം്ത്റ
ക്്്ന്്ത്സംബന്്ിച്്്തീര്മാ
നിക്്്തേന്്്സർക്്ാര്മായി
ബന്്തപ്്ട്്വ്ത്്ങ്്ൾൈറയ്
ന്്്.
േിേയ്ാഭയ്ാസവ്മായിബന്്

തപ്്ട്്ൈാർലതമ്്്റിസ്്്്ാൻഡിങ്
കമ്്ിറ്്ിവോരത്്ിൽഎംൈിമാ
രം്ഉവേ്ോരസ്്രം്ഇവപ്്ഴ
തത്്സാൈചരയ്ങ്്ൾേിേേീക
രിച്്്.സാമ്്ത്്ികമായിൈിന്്ാ
ക്്ംനിൽക്്്ന്്ക്ട്്ികൾക്്്
സമ്ാർട്്്വോണ്കവോലാ
പവ്ോപ്്്കവോസവ്ത്്മായില്്.
അേർക്്്ഓൺഹലൻക്്ാസ്
കൾഅറ്്ൻഡ്തചയ്്ാനം്കഴി

യ്ന്്ില്്.ഈസാൈചരയ്ത്്ിൽ
ൈാേതപ്്ട്്ക്ട്്ികൾക്്്ഗട്ാൻസി
സ്്്്ർേിതരണംതചയ്്ാതമന്്്
സർക്്ാർസമ്്തിച്്ിട്്്ണ്്്.ക
മയ്്ണിറ്്ിവറഡിവോേഴിഇേർ
ക്്്ൈഠനംനടത്്ാന്ള്്സൗ
കരയ്മ്ണ്്ാക്്്ം.ഓൺഹലൻ
ക്്ാസ്കൾക്്്ഐേിആർഎ
സ്സംേിധാനവ്തോര്ക്്്ം.
വോതളജ്േിേയ്ാർഥികൾക്്ാ

യി"കവ്സ്്്്്യൻബാങ്്്'തയാറാക്്
ണതമന്്്കമ്്ിറ്്ിതചയർമാനം്
ബിതജൈിഎംൈിയ്മായേിനയ്
സൈഗസ്ാതബ്്നിർവേേിച്്്.ൈരീ
ക്്യക്്്്ഇതിൽനിന്്്മാഗത്
വമഇക്്്റിവോേയ്ങ്്ൾേരാവ്
എന്്ാണ്അവദ്്ൈത്്ിത്്്നി
ർവേേം.സീവോേർഷമായിമാ
റ്്ാൻസർക്്ാർആവോചിക്്്
ന്്ിതല്്ന്്്ഉന്്തേിേയ്ാഭയ്ാസ
തസഗക്ട്്റിഅമിത്ഖതരകമ്്ിറ്്ി
തയഅറിയിച്്്.ഓൺഹലനി
ലം്ഓഫ്ഹലനില്മായിക്്ാ
സ്കൾനടക്്്ം.ൈരീക്്യക്്്്
വേണ്്എല്്ാസൗകരയ്ങ്്ളം്ഒ
ര്ക്്്ം.

മണിപ്്്രിൽ 6 കോൺഗര്സ്
എംഎൽഎമാർ രാജിവച്്്
ഇംഫാൽ:മണിപ്്്രിൽതിങ്്ളാഴച്േി
േവ്ാസഗൈ്വമയവോതട്്ട്പ്്ിൽനിന്്്
േിട്്്നിന്്എട്്്വോൺഗര്സ്എംഎൽ
എമാരിൽആറ്വൈർരാജിേച്്്.രാ
ജിക്്ത്്്സൈ്ീക്്ർക്്്നൽകിയിട്്്
ണ്്്.ബിതജൈിവനതാവം്മ്ഖയ്മഗത്്്ി
യ്മായബിവരൻസിങ്നിയമസഭയി
ൽഅേതരിപ്്ിച്്േിേവ്ാസഗൈ്വമയം
എട്്്വോൺഗര്സ്കാർേിട്്്നിന്്
വൊതടഅനായാസംൈാസായിര്ന്്്.
ഗൈ്തിൈക്്വനതാവ്ഇവോബി

സിങ്്ില്ള്്അേിേവ്ാസംമ്ലമാണ്
തങ്്ൾരാജിേയക്്്്ന്്തതന്്്േിമത
ർൈറയ്ന്്്.സംസ്്ാനത്്്ഏറ്്വം്
േലിയഒറ്്ക്്ക്്ിയായിട്്്ംസർക്്ാര്
ണ്്ാക്്ാൻവോൺഗര്സിന്കഴിഞ്്ി
തല്്ന്്്ംഇേർ.ൈാർട്്ിയ്തടഗൈ്ാഥമി
കാംരതവ്വം്രാജിേയക്്്്തമന്്്ണ്
േിമതർൈറയ്ന്്ത.്
ഭരണൈക്്ത്്്29എംഎൽഎമാ

രം്വോൺഗര്സിന്24വൈര്മാണ്നി
യമസഭയില്ണ്്ായിര്ന്്ത.്ഇതിൽ
എട്്്വോൺഗര്സ്കാർേിട്്്നിന്്
വപ്്ൾതിങ്്ളാഴച്സർക്്ാർേിേവ്ാ
സംവനടി.ഈേിജയവ്ത്തടസം
സ്്ാനതത്്ബിതജൈിയിലം്ഭരണ
ത്്ിലം്ൈിടിമ്റ്ക്്ിയിരിക്്്കയാ
ണ്ബിവരൻസിങ.്
18ബിതജൈിഎംഎൽഎമാരാണ്ഭ

രണസഖയ്ത്്ില്ള്്ത.്എൻ്്ൈിൈി,എ
ൻൈിഎഫ്ൈാർട്്ികള്തടനാല്വൈർ
േീതമ്ണ്്്.ടിഎംസി,വോകജ്നേക്്ി
ൈാർട്്ികള്തടഓവോഎംഎൽഎമാ
രം്.ഒര്സവ്തഗത്്്ത്്്ൈിന്്്ണയം്
ബിവരൻസിങ്്ിന്ണ്്്.ബിതജൈിക്്്ം
സഖയ്ത്്ിന്പ്റത്്്ംതതന്്സൈാ

യിക്്ാൻരാഗട്്്ീയസ്ഹ്ത്്്ക്്ള്
തണ്്ന്്്നിർണായകസമയത്്്എട്്്
വോൺഗര്സ്എംഎൽഎമാർേിട്്്നി
ന്്വൊതടബിവരൻസിങ്തതളിയി
ക്്്കയായിര്ന്്്.
അവതസമയം,സഖയ്സർക്്ാർേി

േവ്ാസവോട്്്വനടിയത്കള്്ക്്ളിക
ളില്തടതയന്്്ഇവോബിസിങ്ആ
വോൈിച്്്.മ്ഖയ്മഗത്്്ിയം്ബിതജൈി
യം്വചർന്്്നടത്്ിയരാഗട്്്ീയകള്്
ക്്ളിമ്ലമാണ്എട്്്വോൺഗര്സ്
എംഎൽഎമാർൈാർട്്ിേിപ്്്ലംഘിച്്്
േിേവ്ാസവോതട്്ട്പ്്ിൽനിന്്്േിട്്്
നിന്്ത.്അേിേവ്ാസവോതട്്ട്പ്്്സ
മയത്്്എട്്്എംഎൽഎമാർസഭയി
ൽൈാജരായിര്ന്്ില്്.േിേവ്ാസഗൈ്വമ
യംേബ്്വോട്്ിൽൈാസാക്്ാതതവോ
ട്്ിനിടണതമന്്തത്്്ആേേയ്ംസൈ്ീ
ക്്ർതള്്ിയതം്ജനാധിൈതയ്േിര്
ദ്്തമന്്്ഇവോബിസിങ്ൈറഞ്്്.
സർക്്ാർ ജനാധിൈതയ്തത്്കോപ്്്
തചയത്്തേന്്്ംഅവദ്്ൈം.
ഇവപ്്ൾഎട്്്േടക്്്കിഴക്്ൻ

സംസ്്ാനങ്്ളം്ഭരിക്്്ന്്ത്ബിതജ
ൈിവോഅേര്തടസഖയ്വോആണ.്
ഇതിൽമാറ്്മ്ണ്്ാോതിരിക്്ാൻഈ
േിേവ്ാസവോട്്്സൈായിച്്്.ജ്ണിൽ
ആറ്എംഎൽഎമാർസർക്്ാരിന്
ള്്ൈിന്്്ണൈിൻേലിക്്്കയം്മ്
ന്്്ബിതജൈിഎംഎൽഎമാർൈാർട്്ി
േിട്്്വോൺഗര്സിൽവചര്കയം്തച
യത്വൊതടയാണ്സർക്്ാർഗൈ്തിസ
ന്്ിയിലായത.്എന്്ാൽ,ൈിന്്ീട്നാ
ല്എൻൈിൈിഎംഎൽഎമാർഭര
ണസഖയ്ത്്ിവലക്്്തിരിതച്്ത്്ിയി
ര്ന്്്.

പര്തയ്േകതേഖകൻ
നയ്്ഡൽൈി:വജ്ോതിരാേിതയ്സി
ന്്്യൈാർട്്ിേിട്്വപ്്ൾസവ്ീകരി
ക്്ാതിര്ന്്ഗക്ിയാത്്കസമീൈനം
തനൈറ്-്രാന്്ിക്ടം്ബംസച്്ി
ൻഹൈലറ്്ിത്്്കാരയ്ത്്ിൽഹക
തക്്ണ്്്.സിന്്്യതയഅന്നയി
പ്്ിക്്ാൻകഴിയാതിര്ന്്ത്മധയ്ഗൈ്
വേേിതലകമൽനാഥ്സർക്്ാരി
തനേീഴത്്്ി.ഇത്ൈാഠമായി
ഹൈക്്മാൻഡ്ഉൾതക്്ണ്്്എ
ന്്താണ്സച്്ിൻഹൈലറ്്്വോ
ൺഗര്സിൽതിരിതച്്ത്്്വപ്്ൾ
തതളിയ്ന്്ത.്
ത്ടക്്ംമ്തൽഗൈ്ശന്ത്്ിലിട

തൈട്്്സച്്ിതനതിരിതച്്ത്്ിക്്ാന്
ള്്ൈരിഗേ്മങ്്ൾനടത്്ിയത്ഗൈ്ി
യങ്്രാന്്ിോഗധ്യാണ.്അങ്്
തനരാജസ്്ാൻസർക്്ാരിതനയം്
വോൺഗര്സിതനയം്ഒരൈകടത്്ി
ൽനിന്്്രക്്ിക്്ാന്ള്്േൗതയ്
ത്്ിന്അേർച്ക്്ാൻൈിടിച്്്.
വോൺഗര്സ്അധയ്ക്്വോണിയ
രാന്്ിയ്തടയം്മ്ൻഅധയ്ക്്ൻ
രാഹ്ൽരാന്്ിയ്തടയം്ൈിന്്്
ണവോതടയായിര്ന്്്ഗൈ്ിയങ്്യ്
തടനീക്്ങ്്ൾ.
മ്ഖയ്മഗത്്്ിഅവോക്തരൈ്വോ

ട്്ിതനതിവരസച്്ിൻകലാൈതക്്ടി
ഉയർത്്ിയനാള്കളിൽതതന്്ൈ
ലതേണഗൈ്ിയങ്്യ്മായിരാജ

സ്്ാനിതലയ്േവനതാവ്ആേയ
േിനിമയംനടത്്ിയിര്ന്്്.ഒരേ
സരത്്ിൽതരൈ്വോട്്്ംഅവദ്്ൈ
ത്്ിത്്്അന്യായികളം്അതി
േക്്മായേിമർേനമാണ്സച്്ി
തനതിവരഉയർത്്ിയത.്ഗൈ്വോൈ
നൈരമായരീതിയിൽആഗക്മിക്്
ര്തതന്്്ഈസമയംരാഹ്ൽതര
ൈ്വോട്്ിവോട്നിർവേേിക്്്ക
യം്തചയത്.്ഒട്േിൽരാഹ്ൽ
രാന്്ിയ്തട േസതിയിതലത്്ിസ
ച്്ിൻഅവദ്്ൈവ്മായിസംസാരി
ക്്്വപ്്ഴം്ഗൈ്ിയങ്്സന്്ിൈിത
യായിര്ന്്്.
വോണിയരാന്്ിഗൈ്ശന്ൈരി

ൈാരത്്ിന്നിവോരിച്്മ്ന്്ംര
സമിതിയിലം്ഗൈ്ിയങ്്യ്ണ്്്.തക.
സി.വേണ്വോൈാലം്അൈമ്്ദ്
ൈവട്്ല്മാണ്മറ്്്രണ്്്വൈർ.സച്്ി
ൻഹൈലറ്്ിന്മ്ഖംരക്്ിക്്ാന്
ള്്ഉൈായമാണ്ഈസമിതി.ഇേ
ര്മായിസച്്ിനം്അവദ്്ൈത്്ി
തോപ്്മ്ള്്േരം്ക്ടിക്്ാഴച്നട
ത്്്കയം്തചയത്.്തത്്്ൈരാതി
കൾവകട്്്ൈരിൈാരംഉറപ്്്നൽകി
യവോണിയരാന്്ിക്്്ംരാഹ്
ലിനം്ഗൈ്ിയങ്്യക്്്്ംനന്്ിൈറ
ഞ്്്അതിന്വേഷംസച്്ിൻടവ്ീറ്്്
തചയത്.്
സമിതിതയനിവോരിച്്്ഗൈ്ശന്

ൈരിൈാരംകതണ്്ത്്്ന്്തിവോട്

തരൈ്വോട്്ിന്താതൈ്രയ്മ്ണ്്ായി
ര്ന്്ില്്.തനിക്്്നിയമസഭയിൽ
േയ്ക്്മായഭ്രിൈക്്ംതതളിയി
ക്്ാനാവ്തമന്്ായിര്ന്്്അവദ്്ൈ
ത്്ിത്്്നിലൈാട.്എന്്ാൽ,വോ
ൺഗര്സിത്്്േിോലതാതൈ്രയ്ം
കണക്്ിതലട്ത്്്സച്്ിതനഒപ്്ം
നിർത്്ണതമന്്്ംഅതിന്േിട്്്
േീഴച്കൾവേണ്്ിേര്തമന്്്ം
ഹൈക്്മാൻഡ്അവദ്്ൈതത്്ധ
രിപ്്ിച്്തായാണ്അറിയ്ന്്ത.്തന
ൈറ്-്രാന്്ിക്ടം്ബംവനരിട്്്ഇട
തൈട്്തിനാൽതരൈ്വോട്്്േഴങ്്ി
തക്്ട്ക്്്കയായിര്ന്്്.
ടീംരാഹ്ലിൽനിന്്്ഓവോര്

ത്്രായിതോഴിഞ്്്വോക്ന്്്
എന്്ഗൈ്തീതിരാജയ്േയ്ാൈകമായ്
ണ്്്.ഈഅേസ്്ത്ടര്ന്്തിന്
അത്്്യംക്റിക്്ണതമന്്ചിത്്യാ
ണ്രാഹ്ലിനം്ഗൈ്ിയങ്്യക്്്്ം.രാ
ഹ്ലിത്്്ഏറ്്വം്അട്ത്്ടീം
അംരങ്്ളായിര്ന്്്സച്്ിനം്സി
ന്്്യയം്.തരൈ്വോട്്്മായിഒര്ത
രത്്ിലം്സൈകരിക്്ാൻകഴിയി
തല്്ന്്്ത്ടക്്ംമ്തവലൈറഞ്്ി
ര്ന്്സച്്ിൻബിതജൈിയിൽവചരി
തല്്ന്്്ംഹൈക്്മാൻഡ്മായിയാ
തൊര്േിഷയവ്മിതല്്ന്്്ംആേയ്
വമേയ്ക്്മാക്്ിയത്ബന്്ംമ്റി
യാതിരിക്്ാൻസൈായിച്്്.വോ
ൺഗര്സിതനതള്്ിപ്്റയ്ന്്ത്ഒഴി

ോക്്ാൻഗൈ്ിയങ്്സച്്ിവോട്നിർ
വേേിച്്ിര്ന്്്എന്്ാണ്സ്ചന.
രാഹ്ൽരാന്്ിയ്തടേിജയം

എന്്നിലയിലാണ്ൈാർട്്ിവനതാ
ക്്ൾഇതിതനേിവേഷിപ്്ിക്്്ന്്
ത.്രാഹ്ൽരാന്്ിയ്തടവനത്തവ്
ത്്ില്ള്്ടീംേർക്്്രാജസ്്ാനി
തലരാഗട്്്ീയഗൈ്തിസന്്ിക്്്അ
ത്്്യംക്റിച്്്എന്്ാണ്വോൺഗര്
സ്വനതാവ്അഭിവഷക്മന്സിങ്
േിഗൈ്തികരിച്്ത.്
രാഹ്ലിത്്്യം്ഗൈ്ിയങ്്യ്തട

യം്ൈരിഗേ്മംേിജയിച്്തിൽഏ
തറസവത്്ഷതമന്്ായിര്ന്്്സീ
നിയർവോൺഗര്സ്വനതാവ്േിഗ്

േിജയ്സിങ്്ിത്്്ഗൈ്തികരണം.
ഹൈലറ്്ിനം്മതറ്്ല്്ാേർക്്്ംനല്്
ത്അന്രഞജ്നത്്ിത്്്ൈാതയാ
തണന്്്േേിതര്ർൈറഞ്്്.രാ
ഹ്ലിതനയം്ഗൈ്ിയങ്്തയയം്പ്ക
ഴത്്്ിതതന്്യാണ്ൈാർട്്ിയങ്
ഗബ്ിവരഡിത്്്ഭാരമായജിതിൻ
ഗൈ്സാേയം്ഗൈ്തികരിച്്ത.്ഓരസ്്്്്
14ന്രാജസ്്ാൻനിയമസഭാസ
വമ്്ളനംആരംഭിക്്ാനിരിതക്്യാ
ണ്സച്്ിനം്ഒപ്്മ്ള്്േരം്ൈാർട്്ി
യിൽതിരിതച്്ത്്്ന്്ത.്അത്ൈ
വക്,്തരൈ്വോട്്്ൈക്്ംഎങ്്തന
സവ്ീകരിക്്്ംഎന്്താണ്ഇനി
കാണാന്ള്്ത.്

ജയപ്്ർ:ഒര്മാസതത്്ഇട
വേളയക്്്്വേഷംവോൺഗര്
സ്ഹൈക്്മാൻഡ്മായിഒ
ത്്്തീർപ്്്ണ്്ാക്്ിസച്്ിൻ
ഹൈലറ്്്ജയപ്്രിൽതിരിതച്്
ത്്ിയവപ്്ൾമ്ഖയ്മഗത്്്ിഅ
വോക്തരൈ്വോട്്്600കി
വോമീറ്്ർഅകതലജയസ്ാൽമ
റിവലക്്്തിരിച്്ിര്ന്്്;ക്ടി
ക്്ാഴച്യക്്്്അേസരമ്ണ്്ാ
ക്്ാതത.ജയസ്ാൽമറിതല
വോട്്ലിൽകഴിയ്ന്്വോൺ
ഗര്സ്എംഎൽഎമാതരകാ
ണാനായിര്ന്്്തരൈ്വോട്്്
വോയത.്
തത്്്ഉൈമ്ഖയ്മഗത്്്ിക്ടി

യായിര്ന്്സച്്ിവോട്ള്്േി
വോധംതരൈ്വോട്്്അേസാ
നിപ്്ിച്്ിട്്ില്്എന്്തിത്്്സ്ച
നയായിരാഗട്്്ീയവ്ത്്ങ്്ൾ
ഇതിതനകാണ്ന്്്ണ്്്.ഓര
സ്്്്്14ന്നിയമസഭാസവമ്്ള
നംആരംഭിക്്്ംേതരഇര്േ
രം്തമ്്ിൽക്ടിക്്ാഴച്യ്
ണ്്ാേിതല്്ന്്്ംവകൾക്്്ന്്്.
േിമതഎംഎൽഎമാർഒറ്്
യക്്്്തരൈ്വോട്്ിതനകണ്്്
ൈിന്്്ണഅറിയിക്്്ന്്്ണ്്്.

നട്്തപ്്ട്്മഗത്്്ിസ്്ാനങ്്ൾ
തിരിച്്്ൈിടിക്്ാനാണ്അേര്
തടനീക്്ം.
എന്്ാൽ,താൻഒര്സ്്ാന

വം്വോൈിക്്്ന്്ിതല്്ന്്്സച്്ി
ൻേയ്ക്്മാക്്ിയിട്്്ണ്്്.വോ
ൺഗര്സ്വേേീയവനത്തവ്ത്്ി
ലാവം്സച്്ിൻഗൈ്േർത്്ിക്്്
കഎന്്ാണ്സ്ചന.ഏതത
ങ്്ിലം്ഗൈ്ധാനസംസ്്ാനത്്ി
ത്്്ച്മതലയ്ള്്ജനറൽ
തസഗക്ട്്റിയാവം്എന്്്ംഊ
ൈാവോൈങ്്ൾ.
േിമതർഗൈ്തിസന്്ിയ്ണ്്ാ

ക്്ിയവപ്്ൾതരൈ്വോട്്ിതോ
പ്്ംഉറച്്്നിന്്ന്വോളംഎം
എൽഎമാരാണ്ജയസ്ാൽമറി
തലവോട്്ലിൽതങ്്്ന്്ത.്അ
േതരകാണാൻവോകാതതസ
ച്്ിതനസവ്ീകരിക്്ാൻനിൽ
ക്്്ന്്തിന്മ്ഖയ്മഗത്്്ിതയാ
റായില്്എന്്ാണ്ൈാർട്്ിവ്
ത്്ങ്്ൾസ്ചിപ്്ിക്്്ന്്ത.്
ഈസമയമഗത്യം്തനിതക്്
പ്്ംനിന്്എംഎൽഎമാതരഎ
ങ്്തനമറക്്്തമന്്ാണ്അവദ്്
ൈംരാേിതലജയസ്ാൽമറിവല
ക്്്തിരിക്്്ംമ്ൻപ്വോേിച്്

തതന്്്ൈാർട്്ിവ്ത്്ങ്്ൾ.
തരൈ്വോട്്്സച്്ിതനസവ്ീക

രിക്്ാൻനിന്്ാൽഎംഎൽഎ
മാർക്്്ണ്്ാവ്ന്്നിരാേഒഴി
ോക്്ാനാണ്അവദ്്ൈംഗേ്മിച്്
ത.്രാഗത്ിഏഴരയക്്്്എംഎൽ
എമാര്തടവോരവം്വോട്്ലി
ൽവചര്ന്്്ണ്്്.അതിൽൈതങ്്
ട്ത്്വേഷംതരൈ്വോട്്്ജ
യസ്ാൽമറിൽതതന്്തങ്്്തമ
ന്്ാണ്അവദ്്ൈവത്്ടട്ത്്
വ്ത്്ങ്്ൾൈറയ്ന്്ത.്
കഴിഞ്്േിേസംരാഗത്ിയം്

വോട്്ലിൽവോൺഗര്സ്എം
എൽഎമാര്തടവോരംവചർ
ന്്ിര്ന്്്.േിമതതരമടക്്ി
തക്്ണ്്്േര്ന്്തിൽഅേർ
ക്്്േക്്മായേിവോജിപ്്്ണ്്്.
സർക്്ാരിവോട്തചയത്േഞ്്
നയക്്്്അേതരേിക്്ിക്്ണ
തമന്്ാണ്ചിലഎംഎൽഎമാ
ർവോരത്്ിൽആേേയ്തപ്്ട്്
ത.്സച്്ിന്മായിഒത്്്തീർപ്്്
വേതണ്്ന്്്തരൈ്വോട്്്ഹൈ
ക്്മാൻഡിവോട്ൈറഞ്്ിര്
ന്്്.എന്്ാൽ,അന്രഞജ്ന
ത്്ിന്േഴങ്്ാനാണ്ഹൈക്്
മാൻഡ്നിർവേേിച്്ത.്



വിയോഗം

കൊച്്്യത്തസയ്
കാരമുകുു്:ൊണികുുൽ
ൊേിമശുുരിമോസ്ഭാരയു
നൊചുുുമപുെസയു(71)അ
നുുരിചുുു.സംസക്ാരംെ
ടതുുി.േകുുൾ:അെി,േി
െി,സിെി.േരുേകുുൾ:ര
േയു,പഫുാനസീസ,്ബിജ.ു

ഔയസഫ്
േെനകുുടി:കിഴകുുുംപു
റം മെർേഠം ഔമസഫു
(നൊചുുപുുന-79)അനുു
രിചുുു.സംസക്ാരംഇനു്ു
രാവിനേ10നുഅരിമുുു
ർനസു്ുുആുുുണീസ്പ
ളുുി നസേിമതുുരിയിൽ.
ഭാരയു:നവമോെികുു.േകുു
ൾ: വിൽസന, മോൾ,
മേഴസുി. േരുേകുുൾ: മേ
രി,ജേജ(റാണി),മോ
േസ.്

ജാനകിയമ്്
വടകുുാമചുുരി: േംഗേം
കളതുുുംപടികുുൽജാെ
കിയമുു(80)അനുുരിചുുു.
സംസക്ുുാരം െടതുുി.
അവിവാഹിെയാണ.ു

ഗംഗാധരൻ്്മാസ്്്്ർ്്
അമതുാുളി:പുതുകുുുടി
ഗംഗാധരനുുോറുുുുർുു(86-
റിടുു.അധയുാപകനുുപുനു
ർുുമെകുുിനുുമൊടുുംഎൽുു.
പി.സക്ുൾുു)നെലുുിമകുാു
ടുഫസരിഭംവീടുുിൽുുഅ
നുുരിചുുു.സിപിഎംെരി
കുുുെിമോകുുൽുുകമുുിറുുി
സജീവ പപുവർുുതുുകൊ
യിരുനുുു. ഭാരയു: പമരെ
യായസുമോെെ ടീചുുർുു
(മുനുുപപുധാൊദുുുയാപിക
നകസിഎംഎ യുപി
സക്ുൾുു,കാചുുിോടു്ു,മുനുു
കാടുുുകുളങുുരസിപിഎം
മോകുുൽുു കമുുിറുുി അം
ഗം,മുനുുജൊെിപെയുേ
ഹിളാഅമസാസിമയഷ
നുു പപുവർുുതുുക).േകുുൾുു:
ഷീജ (റിടുു. അസിറുുുുു്ുു
ഫേമപുബറിയനുു, കാേി
കുുറു്ു യുണിമവഴസുിറുുി),
മേഖ(പപുധാൊധയുാപിക
നകസിഎംഎ യുപി
സക്ുൾുുകാചുുിോടു്ു),സേ്ി
െ.േരുേകുുൾുു:അജയകുു
ോർുു(റിടുു.ോതുഭുേി),കു
ഷണ്കുോർുു(റിടുു.ോമെ
ജർുു,ഫാർുുേ),മോഹനുുോ
സ്(മഫാമടുാുപഗുാഫർുു).സ
മഹാേരങുുൾുു:ബാേനുുോ
റുുുുർുു,രുഗുുിണിയമുു (െി
രുർുു),പമരെരായൊരാ
യണനുുോറുുുുർുു,കലുുുയാണി
കുുുടുുിഅമുു,േീൊകുുിടീ
ചുുർുു,മേവകിടീചുുർുു,ോമോേ
രനുുൊയർുു(േീെങുുാടി).

ബിജ്കക.ഏതബ്ഹാം
കുതുുാടുുുകുളം: അമുു
േംകുനു്ുകുറകുുുമനുുൽ
റിടുു.നകഎസആ്ർടിസി
ഉമേുോഗസുുന പമരെ
ൊയ എപബുഹാേിനുുു
യംു രേണിയുനടയംു േ
കന റിടുു. കരമസെ ഉ
മേുോഗസുുനബിജുനക.
ഏപബുഹാം(46)അനുുരി
ചുുു.സംസക്ാരംെടതുുി.
ഭാരയു:ൊയരമുുേംേങുുു
ഴിയിൽ ആെി േിനുുറുു്
(റുുുുാഫുെഴസു്േിസിആ
ശുപപെുി നൊചുുി). േകുു
ൾ: നസറീെ, അബിന
(വിേയുാർഥികൾ മേരിഗി
രിസക്ുൾകുതുുാടുുുകു
ളം).

ഫാത്്ിമ
എടവണുു: കിഴമകുുെേ
യിനേ പുതുുുനോടിക
വീരാനുുുഭാരയുഫാതുുിേ
(64)അനുുരിചുുു.േകുുൾ:
ഷേീർ, ഷജീർ (ഇരുവ
രംുജിസാന),നസേീേ.േ
രുേകുുൾ:ശിഹാബു (മു
മണുുങുുര),ഫസീേ(കാ
ളികാവ)ു, ഫൗസിയ(േ
മുുാട)ു.

കക.ആർ.യകശവൻ
മെവര: മൊനുുുരുതുുി
പപുിയേർശിെി െഗർകാ
ണപളുുിൽനക.ആർ.മക
ശവന (74) അനുുരിചുുു.
(റിടുു:നസനപടുൽഇനറുുുുി
റുുുയുടു്ുഓഫുഫിഷറീസ്നട
കമുോളജി,നൊചുുി). സം
സക്ുുാരം െടതുുി. ഭാരയു:
പമരെയായനെലുുമുു.േകുു
ൾ:ഫഷനനക.നക(േിെി
സപ്ടുിഓഫുഅപഗുികൾചുുർ
&ഫാർമേഴസു്നവൽനഫ
യർ), ഫഷെി നക നക
(മെവൽമബസ,്നൊചുുി).
േരുേകന:വിമോദ.ു
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അബ്്്റഹ്്ാൻ്്
െിരുർുു: വാണിയനുുുർുു
സവുമേശിജുമുഅതുു്പ
ളുുികുു്സേീപം കരിമുു
െകുുൽുു അബുുുറഹുുാനുു
(74)അനുുരിചുുു.േീശപുുടി
യിൽുു ഹാർഡുനവയർുു
മോപു്ുെടതുുിയിരുനുുു.
ഭാരയു: പമരെയായ ഫാ
തുുിേ.സീെതുു്,ആയി
ഷ, െബഷുീറ,ആബിേ,
ശാഹുൽുുഹേീദുഎനുുിവ
ർുു േകുുളാണ.ു ജാോൊ
കുുൾുു: അബുുുൽുു േജീദ,ു
സജർുുബാബ,ുഅബുുുൽുു
ഖാേർുു,  സഫുവാനുു. സ
മോേരങുുൾുു:ആയിഷ,
ഫാതുുിേ,െഫീസ,െി
തുുീമ.ു വാണിയനുുുർുു
ജുോ േസജ്ിദു ഖബ
ർുുസുുാെിൽുു േറവു നെ
യതു.ു

ലക്്്മിഅമ്്
മപരാപമുുു:കടിയങുുാടുപ
മരെൊയഎന.വി.കു
ഷണ്നൊയരുനട (വി
മുകുു ഭടന) ഭാരയു വട
നകുുമൊവുമുുൽേകു്ുേി
അമുു (80, മപരാപമുുുഎ
മറുുുുറു്ു)േമുുിളികുുുളംആ
യിേയും വിടുുിൽഅനുുരി
ചുുു.േകുുൾ:വിജയന,വിേ
േ,രാഗിണി,പതുുജ,സു
ജാെ.(മൊപുുമററുുീവുബാ
ങു്ുമപരാപമുുു).േരുേകുുൾ:
ശാനുു(കുതുുാളി),സി.
നക.ഗംഗാധരനൊയർ
(റിടുു:ആയുർമവേആശു
പപെുി), പശുീധരന ഊര
തു്ു (റിടുു: മവളംഗവൺ
നേു്ുു ആശുപപെുി), കു
ഞുുെനുുന പി.സി, കു
ഞുുിരാേന കമണുുതു്ു
(റിടുു.നൊമകുുഷണൽഹ
യർനസകുുണുുറിസക്ുൾ
മേപുുയുുുർ).

നാരായണൻനായർ
മൊെേംഗേം: പിണുുിേ
െ െിമറുുകുുാടുുുകാവംുപ
ടിപുളികുുൽ (പചുുേി)
ൊരായണന ൊയ
ർ(83) അനുുരിചുുു. സം
സ്കാരം വീടുുുവളപുുിൽ
െടതുുി.വാരനപുുടുുിശിവ
വിോസം കുടംുബാംഗ
ോയസെയുഭാേയാണുഭാ
രയു. േകുുൾ: ഗീെ, േിെി,
സുെിെ.േരുേകുുൾ:അ
മോകു കുോർ (ബിഎ
സഎ്നഎൽ),സുമരഷ,്
പങുുജാകുുന.

എ.എം.പൗയോസ്
മൊെേംഗേം:വാമവേി
ആലംുമുുുടുുിൽ എ.എം.
പൗമോസ്(73)അനുുരി
ചുുു. സംസക്ാരം ഇനുു്
രാവിനേ10നുവാമവേി
യിനേ ഭവെതുുിൽ ശു
പരുുഷകുുുമശഷംമൊേ
മചുുരികാണിൊടുകുറുു
നസുു്ു:മോർജുു്പളുുി
യിൽ െടതുുും. ഭാരയു:
സാറാകുുുടുുിമൊേമചുു
രികാണിൊടുബുുായിൽ
കുടംുബാംഗോണ.ുേകുു
ൾ:േിെി,ബീെ,നബനുുി.
േരുേകുുൾ:വർഗീസ്പി.
ജി,പൗമോസ്മുമതുുട
ന,ഷീെനബനുുി.

കസലിൻ
കണുുശുുാംകടവ:ു മെ
യകുുുാെതു്ുപണുുാരവള
പുുിൽപമരെൊയമോർ
ജു ഭാരയു നസേിന (64)
അനുുരിചുുു.സംസക്ാരം
ഇനു്ുരാവിനേ9.30നുക
ണുുശുുാംകടവുനസുു്ുമേ
രീസ് നോമോെ പളുുി
നസേിമതുുരിയിൽ.േകുു
ൾ:ജിമുുു,െീന.ുേരുേ
കന:അബി.

യത്തസയ്
േണലുർ:െിറമുുൽവറീ
തുഭാരയുമപുെസയു(89)അ
നുുരിചുുു.സംസക്ാരംഇ
നുു് രാവിനേ9.30നു േ
ണലുർ നസുു്ു ഇമനുു
ഷയുസ്പളുുിനസേിമതുു
രിയിൽ.േകുുൾ:മോയ,ു
പുഷപ്ം, മോസ,് മോ
ഷി. േരുേകുുൾ: പപുിന
സി,മോേസ,്പപുിനസി,
മഷർളി.

കാർത്്്യായനി
േണലുർ:മുമതുുടതു്ുരാ
ഘവന ഭാരയു കാർതുുുയാ
യെി(95)അനുുരിചുുു.സം
സക്ാരംെടതുുി.േകുുൾ:
സമോജിെി, പമരെൊ
യമൊഹനോസ,്രാജന,
ഗീെ.േരുേകുുൾ:െപദുുുമശ
ഖരന,വിജയമുു,ഷാേി,
പമരെൊയആെദുുന.

അലിയാർ
ആലുവ:ൊയികുുാടുുുക
ര,പനുുേമുകുടതുു്അ
േിയാർ(85)അനുുരിചുുു.
ഭാരയുപമരെയായആയി
ഷുമുു.േകുുൾ:ൌഷാദ,ു
ഷാജി,അെിമൊന,സി
യാദ,ു െിഷാദ.ു േരുേകുു
ൾ:സുഫബേ,ഷകുുീേ,
നസേി,അജ,ുജാസേ്ിന.
കബറടകുുംകഴിഞുുു.

കസലിന
ൊേകുുുടി: വാഴപുുിളുുി
നസബാറുുുുനഭാരയുനസ
േിെ (89) അനുുരിചുുു.
സംസക്ുുാരംഇനുു്  രാ
വിനേ10.30നുൊേകുുു
ടി നസുു്ു മേരീസ് മോ
മോെപളുുിനസേിമതുു
രിയിൽ. േകുുൾ: നജഫി
ന, നജറുുുുിന. പമരെ
നൊടകര െടുുിൽ ഉമുുാ
വുകുടുബാഗോണ.ു

മയോജ്മാതയ്്
മപരാപമുുു: പനുുിരികുുര
പുലുുാെികുുാവു മുണുുപുുാ
കുുൽുുപമരെൊയോെയുു
വിനുുുേകനുുേമോജുോ
െയു(ുേമോമൊേമോജു-
43)അനുുരിചുുു.ോൊവ:ു
മപുെസയു.സമോേരങുുൾുു
ഫേസ (അധയുാപിക
നസു്ുുമോർുുജുഫഹസ്
കുുുൾുു കുളതുുുവയൽുു),
േൗേി(അധയുാപികനസ
ു്ുു മേരീസ്ഫഹസ്കുുു
ൾുുേരുമോങുുര).

മ്ഹമ്്േലി
േമചുുരി: ൊനഴ മൊഴി
പുുറമുുിൽുു പതുുുെറ മു
ഹമുുേേിഎനുുകുഞുുി
ോനുു (60) അനുുരിചുുു.
കാളികാവുബർുുമുുഫുടുു്
മവർുുഉടേയാണ.ു

ഉമ്്ർ്്യൊയ
േമചുുരി:െലുുുർുുവീണപ
റമുുിനേ നൊടുമുണുു ഉ
മുുർുുമൊയഎനുു വാപുു
നു (58) അനുുരിചുുു.
ഭാരയു ോർുു:  െകുുി ങുു
നുതുടി ഖേീ ജ (കടു
ങുുപുരം) ,  മെോെട
തുുിൽുു ആേിെ (മുടുുി 
പുുാേം).േകുുൾുു:അെീ
സ് ബാബ,ു റി യാസ,്
സജുേ.േരുേകുുൾുു: മു
ലുുപുുളുുിഫഖറുനുുീസ
(െടുുി പുുറമുു്), വേിപറ
മുുതുു് ഫിമോസ് (െി
രുർുുകുുാട)ു .

രാധാമണി
മുഹമുു:  ോരാരികുുുളം
നെകു്ുപചുുായതു്ുഎടുുാം
വാർഡുനവളിയിൽപമരെ
ൊയ മൊഹെനുുു ഭാരയു
രാധാേണി (74)അനുുരി
ചുുു.േകുുൾ:സുധീർ,സുജീ
വ,ുസുമേഷ്(ബീവമറജസ്
മൊർപുുമറഷന).േരുേകുു
ൾ:രെിെ,ജുോമേവി(അ
ധയുാപികപുമതുുപു്ുയ.ുപി.
സക്ുൾ),സേ്ിെ.

യോണി
വടകുുാമചുുരി:വരവുർ
നെറുവതുുുർവീടുുിൽപ
മരെൊയഓമസഫുേക
നമോണി(64)അനുുരി
ചുുു.സംസക്ുുാരംെടതുുി.
ഭാരയു:നജസുുി.േകുുൾ:നൊ
ചുുുറാണി,മോസമ്ൊൾ.േ
രുേകന:കുുിനുുുു.

യേവകി
േഞുുുമുുൽ: കാഞുുിര
കുുാടുു് വീടുുിൽ മേവകി
(98) അനുുരിചുുു. സം
സക്ാരംഇനുു്രാവിനേ
10നു പാൊളം ശേുശാ
െതുുിൽ.ഭർതുുാവ:ുപ
മരെൊയോമൊേരന.
േകുുൾ: േണി, േലുുിക,
കുഷണ്ന, പമരെരാ
യസുമരപദുുുന,ഗീെ.േ
രുേകുുൾ:ഉണുുി,ശയുാേ
ള,സുപബുഹുുണയുന,ബീ
െ,പമരെൊയമോഹി
ൊകുുന.

കക.വാസ്യേവൻ്്
കുെിരവടുും:വടകുുുവീടുുി
ൽുു നക. വാസുമേവനുു
(94)അനുുരിചുുു.സിപി
ഐഫേോമുുാടി പബുാ
ചു്ുനേമുുറായിരുനുുു.ജ
െയുഗം, മേശാഭിോെി
പപെുസുുാപെങുുളിമേ
യംു മോർുുേനുു പപുിമുുു
ഴുസിമേയംുജീവെകുുാ
രൊയിരുനുുു.ഭാരയു:ഭാ
നുേെി.േകുുൾുു:ശാനുു
(റിടുു.കടമുപുടുസഹക
രണബാങുു്),പമരെയാ
യ വതുുേ (കടമുപുടു
സഹകരണ ബാങുു് മു
നുു ജീവെകുുാരി), പി 
ഹരിോസനുു (ജെയു
ഗം),രുഗുുിണി(മോേി
മോ നേഡികുുൽുു മൊ
മളജ)ു, പി വിജയനുു
(ഫപുഡവർുു,റവെയുുഡി
പുുാർുുടനുേുു്ു),പുഷപ്േ
െ (ജെയുഗം). േരുേ
കുുൾുു: പമരെൊയ ടി. 
ോധവനുു (നക.എസ.്
ഇ.ബി),യുരാധാകുഷ
ണമേമോനുു(റിടുു.സി 
ആർുു പി എഫ)ു, എനുു
വിജയം (ആറുുുുർുു േിം
സ)്, പമരെൊയ മൊ
ഹെനുു,േിഷ(റിടുസ്ക
പയുുടുുർുു),േധുസുേെനുു
(റിടുു.ആർുുേി).
സി പിഐജിലുുാനസ
പകുടുുറി ടി വി ബാേനുു,
എഐടിയുസിജിലുുാ
നസപകുടുുറിപി നകൊ
സർുുഎനുുിവർുുവസെി
യിനേതുുിഅമനുുുയാപ
ൊരംഅർുുപുുിചുുു.

എസ.്പരമശിവൻ
ആേപുുുഴ: വടകുുൽ ഗു
രുേദുുിരംവാർഡുമകശ
വുഗാർഡനസിൽഎസ.്
പരേശിവന (82) (റിടുു.
സുപപുണു്ുനസനപടുൽഎ
കഫുസസ്&കറുുുുംസ്)
അനുുരിചുുു.സംസക്ാരം
ഇനുു്ആേപുുുഴ വേിയ
ചുടുകാടു ശേുശാെതുുി
ൽെടനുുു.ഭാരയു: പമരെ
യായആർ.വസനുു.േകുു
ൾ:മോ.പി.ശാനുുി,പി.
സുപബുഹുുണയുന, പി.രു
ഗുുിണി,പി.രാേൊഥന.
േരുേകുുൾ:മോ.സുമര
ഷ് രാഘവന, നജ.സ
നുുുയ,എനെടരാജ.ു

തങ്്മ്്
ോമവേികുുര:മോെകം
കണുുങുുരവീടുുിൽപമരെ
ൊയഭാർഗവനുുുഭാരയു
െങുുമുു(69)അനുുരിചുുു.
സംസക്ാരംെടതുുി. േ
കന:പപുൊപന,േരുേക
ൾ:കോരഞജുിെി.

സ്യരതദ്്്ൻ
േേയിനകീഴ:ുമേപുുുകുുട
കുഴയകുുുാടുപുമുതുപുുി
ൽ വീടുുിൽ സുമരപദുുു
ന(68)അനുുരിചുുു.ഭാരയു:
സുമോെെ.േകുുൾ:ശാ
േിെി,സേീഷ,്സരിെ.േ
രുേകുുൾ: വിന,ു സ
മതുുഷ,്പശുുെി.

കലയ്ാണി
മെേമചുുരി: നവറുുിേപുുാ
റആേമങുുടു്ുൊനഴകു
െികേയുാണി(84)അനുു
രിചുുു.േകുുൾ:അമോക
ന,ഗീെ,രാധ,വിമോേ
ന,േിെി.േരുേകുുൾ:അ
ജിെ, പപുകാശന, ബാ
ബ,ുറീതുു,മൊഹെന.

സുളുുുയ: തുങുുികുുിടനുു ഫഹനട
നുുഷനുു ഫവേയുുെി ഫേെിൽുു
ഫബകുു്കുടുങുുിമോമകുുറുു്യു
വാവുനവനുുുേരിചുുു.
േമണുുമുകുൾുുഫേതുുടുകുുയി

നേ ഉമേഷ് (45)ആണു േരിചുുത.ു
നൊവുുാഴെുപുേർുുനചുു5.30േണി
മോനടസുളുുുയ െിണുുികുുൽുു ക
മലുുരിയിോണുഅപകടമുണുുായ

ത.ു ഉമേഷ് ഓടിചുുുമോകുകയാ
യിരുനുു മൊമടുുർുുഫബകുു്തു
ങുുികുുിടകുുുകയായിരുനുുഫവ
േയുുെിഫേെിൽുുകുരുങുുുകയാ
യിരുനുുു.ഉമേഷിനുുുമുെമേഹം
െിരിചുുറിയാൊകാതുു വിധംക
തുുികുുരിഞുു െിേയിോണ.ു
ഫബകുുുംപുർുുണുുോയംുകതുുി
െശിചുുു.

അങുുോേി: മോറി
യംുഫബകുുുംകുടുുി
യിടിചുുുണുുായവാഹ
ൊപകടതുുിൽ
ഫബകുു് യാപെുകുുാ
രൊയഇനുുുയനമൊ
ഫീ ഹൗസ് ജീവെ
കുുാരന േരിചുുു. കു
ടാേപുുാടുെിറുുുപറമുുി
ൽ ആഗസെ്ിയുനട
േകന ഷാജന (50)
ആണുേരണേടഞുു
ത.ുഇനുുനേഉചുുയകുു്ു
12.45ഓനടമേശീയപാെയിൽഅ
ങുുോേിനോേീസ്മറുുുുഷനുസേീ
പോയിരുനുുു അപകടം. വീടുുിൽ
െിനുുുംകറുകുറുുിയിനേഇനുുുയന
മൊഫിഹൗസിൽമോേികു്ുമോ
കുനുുവഴിയാണുഷാജനഅപക

ടതുുിൽനപുുടുുത.ുഅങുു
ോേിയിൽ െിനുുും
ൊേകുുുടി ഭാഗമതുു
യകുു്ുമോകുകയായി
രുനുു  മോറിഫബ
കുുിനുുു പിനുുിൽ വ
നുുിടിയകുുുുകയായി
രുനുുു. മോഡിമേകുു്
നെറിചുുുവീണഷാജ
നെഅങുുോേിേിറുുി
ൽഫുുവർആശുപപെുി
യിൽ എതുുിനചുുങുുി
ലംു രകുുികുുാൊയി

ലുു.ഭാരയു:കാഞുുുർപയപുുിളുുികു
ടംുബാംഗംനജസി.േകൾ:അേീെ.
നോേീസ്മേൽെടപടികുുുംനൊ
വിഡാെനുുര പരിമോധെകൾ
കുുുംമശഷംസംസ്കാരംപിനുുീടു
െടതുുും.

യോറിയം്വബക്്്ംക്ട്്ിയിടിച്്്
വബക്്്യാതത്ികൻമരിച്്്

ഷാജൻ

വവേയ്്തിവലനിൽ്്
വബക്്്ക്ട്ങ്്ി
യോയക്്റ്്്യ്വാവ്മരിച്്്

അജ്്ാത
മ്തയേഹംകകണ്്ത്്ി
മുഹമുു: േണുുമുചുരി
ഷൺമുഖം നജടുുികുു്
സേീപംമവമുുൊടുു്കാ
യേിൽഏകമേശം 55
വയസ്മോനുുികുുുനുു
സപ്െുീയുനടമുെമേഹം
കനണുുതുുി.
വേനയടുകുുാനമോ
യേതുുുയനുതുഴിോളി
കൾനൊവുുാഴെുരാവി
നേ 11 ഓനടയാണു മു

െമേഹംകണുുത.ു പചുു
ബുുൗസംുനവളുുപുുാവാ
ടയംുധരിചുുിടുുുളുുമുെ
മേഹതുുിനുൊലുേിവ
സനുതു പഴകുും മോ
നുുുനുുു.
മുെമേഹം മോസുുുുു

മൊർടുുതുുിൊയിആേ
പുുുഴ നേഡികുുൽ മൊ
നളജാശുപപെുിയിമേ
കുു്ോറുുി.

വയൊട:ുവയൊടുജിലുു
യിൽനൊവിഡുബാധി
ചു്ുഒരാൾകുടിേരിചുുു.
ോെനുുവാടി  ജിലുുാ
ആശുപപെുി യിനേ െീ
പവു പരിെരണ വിഭാഗ
തുുിൽെികിതുുയിോ
യിരുനുു കാരകുുാേേ
സവുമേശിഎറമുുയിൽ
നൊയുതുആണുേരിചുു
ത.ു
കിഡെുിേിവർസംബ
നുുോയഅസുഖതുുി
നു മൊഴിമുകുടു നേ

ഡികുുൽമൊനളജിൽ
െികിതുുയുകുു്മോയ
മുപുഴാണുനൊമോണ
ഫവറസ്ബാധിചുുനെ
നുുാണു ആമോഗയു വ
കുപുു്അധികുെർപറ
യുനുുത.ു  നേഡികുുൽ
മോർഡു കുടി യ മശ
ഷംഔമേുോഗികോയി
നേഡികുുൽ ബുളുുറുുി 
ന പുറതുുിറകുുുനേ
നുു്ജിലുുാനേഡികുുൽ
ഓഫീസർ മോ. ആർ.
മരണുകഅറിയിചുുു.

വയനാട്ജില്്യിൽകൊവിഡ്
ബാധിച്്്ഒരാൾമരിച്്് മൊഴിമകുുട:ുജിലുുയിൽ

രണുു് മകവിഡു േരണം
കുടി. ഒരു നോകുുുനുു്
സവുമേശിയംു േേപുുുറം
സവുമേശിയുോണു മൊ
ഴിമുകുടു നേഡികുുൽ
മൊളജിൽെികിതുുയി
േിരിനകുുേരിചുുത.ുനോ
കുുുനുു്സവുമേശിബിചുുു
(69)രണു്ുേിവസംമുമുുാ
ണുമൊവിഡുമോസിറുുീ
വായിബീചു്ുജെറൽആ
ശുപപെുിയിൽെിനുു്നേ
ഡികുുൽമൊളജിമേകു്ു
ോറുുിയത.ുഇവരുനടആ
മോഗയുെിേമൊശോവു

കയംു ഹുേയാഘാെം
സംഭവികുുുകയുോയി
രുനുുു.േേപുുുറംപുകയു
ർ സവുമേശി കുടുുിയപുുു
(72)വിനെനേയപുെുആ
ശുപപെുിയിൽ െിനുു്
മൊവിഡുസുുിരീകരിചുു
മശഷംനേഡികുുൽമൊ
ളജിമേകു്ുോറുുുകയായി
രുനുുു. കുടുുിയപുുുവിനു
ഹുേയ സംബനുുോയ
അസുഖങുുളുണുുായിരു
നുുു.നൊവുുാഴെുഹുേയാ
ഘാെംസംഭവിചുുെിനെ
തുടർനു്ുേരണംസുുിരീ
കരികുുുകയായിരുനുുു.

യൊഴിയക്്ട്
രണ്്്യൊവിഡ്മരണംക്ടി

കൊവിഡ്
സംശയകത്്ത്ടർന്്്
ചികിത്്യിലായിര്ന്്
വയോധികമരിച്്്
അങുുോേി: നൊവിഡു -
19 സംശയനതുു തുടർ
നു്ുഎറണാകുളംനേഡി
കുുൽ മൊളജിൽെികി
തുുയിോയിരുനുുവമോ
ധികേരിചുുു.അയുുമുുുഴ
നൊലുുമകുുടുമുമടുുപു
രംപാപുുചുുനുുുഭാരയുമേ
രികുുുടുുി(77)ആണുേരി
ചുുത.ു നൊവിഡു മുേോ
മോേരണനേനു്ുസുുി
രീകരികുുുനുുെിൊയി
പസുവം ആേപുുുഴ എന
ഐ വി ോബിമേകുുയ
ചുുു. നൊവിഡു സംശയ
നതുുതുടർനുുാണുമേരി
നയ സവുകാരയു ആശുപ
പെുിയിൽെിനുുുംനേഡി
കുുൽമൊളജിൽഎതുുി
ചുുത.ു കടുതുു പപുമേഹ
വംു ഹുമപുോഗവുമുണുുാ
യിരുനുുമേരികുുുടുുിയകുുു്
െയുുമൊണിയ ബാധിചുുി
രുനുുു.

ഹരിപുുാട:ുമോകറുുുർ
വീടിനുളുുിൽ േരിചുു
െിേയിൽകാണനപുു
ടുുു. നെറിയൊടു പി
എചുു്സിയിനേ  നേ
ഡികുുൽ ഓഫീസർ
വി.ഐ. ഫഫസേി
നെയാണു(45)ഇനുു
നേരാപെുികിടപുുുമു
റിയിൽ േരിചുു െിേ
യിൽകണുുത.ുനവടുുു
മവെിറാഹതു്ുവീടുുി
ൽ ഭാരയുാ ോൊവി
നംുേകനറസെ്ാനുനൊപുുോയി
രുനുുു ൊേസം. വീടിനുുു മുകൾ
െിേയിനേ മുറിയിമേകുു് മോയ
ഫഫസേിനെവളനരസേയംകാ
ണാതുുെിൊൽവീടുുുകാർനെനുുു
മോകുുുമുപുൾ കടുുിേിൽ േരിചുു
െിേയിൽകാണനപുുടുകയായിരു

നുുുഎനുുുനോേീസ്
പറഞുുു. നൊടുങുു
ലുുുർവേിയതു്ുകുടംു
ബാംഗോണ.ുഹരിപുുാ
ടുകമചുുരിനെകുുെിൽ
സോഹുേീനുുുേകൾ
സീെയാണുഭാരയു.സീ
െ സൗേി അമറബയു
യിനേ റിയാേിൽ കി
ങുഫഫസൽആശു
പപെുിയിൽ മോകറുുു
റാണ.ുആറുോസംമു
നപാണുവിമേശമതുു

കു്ുമോയത.ുമോ:ഫഫസൽപി
ജിപരീകുുയകുുുുളുുെയാനറടുപുുി
ോയിരുനുുു.മുെമേഹംൊലുകുു്
ആശുപപെുി മൊർചുുറിയിൽ. മോ
സുുുുുമൊർടുുതുുിനുമശഷമേേരണ
കാരണംവയുകുുോകുഎനുുുനോ
േീസ്പറഞുുു.

ഡോകറ്്്ർകിടപ്്്മ്റിയിൽ
മരിച്്നിലയിൽ

വി.ഐ. ഫൈസൽ

കല്്്യാണി
എളാമടുുരി: മുണുുുയാടതുു്
കലുുുയാണി(84)അനുുരി
ചുുു.േകുുൾ:േകുു്േി,ബാ
േകുഷണ്ന, രാജീവന
(ഒോന),മേവകി,ശാരേ,
സുെിെ,സെി.േരുേകുു
ൾ: ബാേന, കുോരന,
പപുേീപന,ബാബ,ുശിവ
ന,അെിെ,സുജേ.

മമ്്ദ്
കാരകുനു്ു:നെലുുിപറമുു
നുുമേമേനൊടികേമുുദു
(80)അനുുരിചുുു.ഭാരയു:പ
മരെയായആയിശ.
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സ്റുുുൽമനുുൻസുപുുർുുസുുുുാർുുരജിനികാനു്ുഅഭിനയഹോകഹതുുനകുുതുുി
യിടു്ു45വർുുഷമായിരികുുുകയാണു.1975-ൽഅപുർുുവുുരാരങുുെിലുനടയാ
ണുരജിനികാനു്ുസിനിമാജീവിതംആരംഭിചുുത.ുഇതിനിടയിൽേിനുുി,ത
മിഴ,ുനതലുങു്ു,കനുുഡഭാഷകെിലായിനുറുുമുുതിഹലനറസിനിമകെിൽഅ
ഹദുുേംഅഭിനയിചുുുകഴിഞുുിടുുുണു്ു.അഹദുുേതുുിനുുുഅഭിനയജീവിതതുുി
നുുു45-ാംവാർുുഷികാഹോഷതുുിനുുുഭാരമായിരജിനിസംഎനുുഹപരിൽുു
രജിനികാനു്ുകഥാപാഗതുങുുളുനടനോൊഷ്ഹോസുുുുർുുഒരുകുുിയിരികുുുക
യാണുആരാധകർുു.ഹവറിടുുതശലിയിലുനടതസുുുുൽമനുുനായഅഹദുുേ
തുുിനുആശംസഹനർുുനു്ുസിനിമാതാരങുുളംുരംരനതുുതുുിയിടുുുണു്ു.ഐ
കുുൺഓഫുഇനുുുയൻസിനിമഎനുുാണുപലരംുരജിനികാനുുിനനവിഹശ
ഷിപുുികുുാറുളുുത.ുഹൊേൻുുലാൽുു,മമുുുടുുി,എആർുുറഹുുാൻുു,പുഥവുിരാജുഉ
ൾുുപുുനടയുളുുവർുുഹോഷയുൽമീഡിയയിലുനടഅഹദുുേതുുിനുആശംസക
ൾുുപുുിചു്ുരംരനതുുതുുിയിടുുുണു്ു.സിലുുുയണിനോരാൾുുഎനു്ുകുറിചുുുനോണുുാ
ണുരജിനികാനുുിനുുുമകൾുുസൗനുുരയുടവുിറുുറിൽആശംസകൾുുഅർുുപുുിചുുിരി
കുുുനുുത.ുഇനുുുയൻുുസിനിമയുനടമാജികുുൽുുരജനിസംഎനുുാണുനടൻസു
രയുടവുീറു്ുനചയതുിരികുുുനുുത.ുഹോെിവുഡുനതലുങു്ു,കനുുഡതാരങുുളംു
ആശംസകൾുുഅർുുപുുിചുുിടുുുണു്ു.ദർുുബാറാണുഅഹദുുേതുുിഹുുുതായിഒടുവിൽ
റിലീസ്നചയതുചിഗതും.ശിവഒരുകുുുനുുഅണുുാനതുുയാണുഅടുതുുവ
ർുുഷംറിലീസിനായിഒരുങുുുനുുത.ുഒരുഫാമിലി-ആകുുൻുുചിഗതുമാനോരു
ങുുുനുുസിനിമയിൽനയൻതാര,ഖുഷബ്,ുമീന,കീർതുുിസുഹരഷ,്ഗപുകാ
ശുരാജ,ുസുരിതുടങുുിവമുുൻതാരങുുൊണുഅണിനിരകുുുനുുത.ു

രജിനിസം@45years..

കുഞുുാഹകുുഹോബ
നംുശാലിനിയംു

ഹഗുപകുുകരുനടഗപുിയനപുുടുുഹോ
ഡിയായിരുനുുു.ഇരുവരുനട
യംുസുപുുർേിറു്ുചിഗതുമായ
നിറതുുിനുുുനസറുുിൽുുവചു്ുശാ
ലിനിനടൻുുഅജിതുുിനനവി
െിചു്ുസംസാരികുുാറുണുുായിരു
നുുു.ആരസകരമായകഥയാ
ണുകുഞുുാഹകുുഹോബനുുു
ഫാൻുുസ്ഹപജിൽുുഎതുുിയിരി
കുുുനുുത.ുഈകുറിപു്ുഹോ
ഷയുൽുുമീഡിയയിൽുുതവറലാ
വുകയാണ.ു

കുറിപു്ു:
നായികാകഥാപാഗതുമായ

ഹോനനയഒരുപുതുമുഖ
നതുുനോണു്ുനചയുുികുുാനാ
ണുആദയുംആഹോചിചുുിരുനുു
ത.ുസ്ഗകുീൻുുനടസു്ുുുനടതുുിഅ
തിനായിഒരുപുതുമുഖനതുു

നതരനഞുുടുകുുുകയംുനച
യതുിരുനുുു–അസിൻുുഹോടുുു
ങുുൽുു!അസിനുുുഹോഹടുുസ്
കണുുകുഞുുാഹകു,ു‘ഈകുടുുി
ഒരുനായികയായിവഹരണുു
സമയംഇഹപുുൾുുആയിടുുിനലു’ു
നു്ുപറഞു്ുമാറുുിവചുുു.അകുുാ
ലനതുുതനുുുഭാരയുനായിക
ആയിരുനുുശാലിനിഹോനൊ
പുുമുളുു‘ഹഗുപംപുജാരി’ഹോ
കസു്ഓഫീസിൽുുപരാജനപടുു
തിനാൽുുശാലിനിനയനോണു്ു
തനനുുനായികാകഥാപാഗതും
നചയുുിചുുാഹോഎനു്ുചാഹകുു
ചുുൻുുആണുകമലിഹോടുഹോ
ദിചുുത.ു
ഒരുതമിഴുചിഗതുതുുിനുുു

നസറുുിൽുുഇരുനുുാണുശാലിനി
കമലിനുുുസ്ഗകുിപറുു്ുഹകടുുത.ു
ശാലിനികു്ുമണിരതനുംചി
ഗതുമായ‘അതലപായുഹത’യു
നടഓഫർുുവനുുുനിൽുുകുനുു

സമയംആയിരുനുുുഅത.ുക
ഥാപാഗതുതുുിനുുുഗഫുഷന്നസു്ു
മനസുുിലാകുുിയശാലിനിപി
നുുീടുമണിരതനുതുുിനുുുചി
ഗതുതുുിനുുുഷുടു്ുനീളുനമനു്ു
അറിഞു്ുകമൽുുചിഗതുതുുിനു
ഹഡറുുുകൾുുനൽുുകി.വർുുഷയാ
യിഹോഹൊനെയംുകമൽുുനത
രനഞുുടുതുുു.
അതുവനരഹഗുപകുുകർുുക

ണുുകുഞുുാഹകുുഹോബനംു
ശാലിനിയംുഹോഹൊളംുആ
കരുതുഈചിഗതുതുുിൽുുഎനുു
നിർുുബനുുംകമലിനുഉണുുായി
രുനുുു.അനിയതുുിഗപുാവിലംു
എനു്ുസവുനുുംജാനകികുുുടുുി
യിലംുകാണാതുുസമ്ാർുുടു്ു
ആയഅപുുിയറൻുുസുകെിൽുു
ആണുശാലിനിയംുഹോഹൊ
ളംുഈചിഗതുതുുിൽുുഎതുുി
യത.ുചിഗതുതുുിനലകയുാമുുസ്
രംരങുുൾുുഒരുമാസഹതുുെം

എടുതുുാണുഷുടു്ുനചയതുത.ു
ഇരിഞുുാലകുുുടതഗുകസു്ുുു
ഹോഹെജിൽുുആയിരുനുുുഅ
തുചിഗതുീകരിചുുത.ു
സിനിമയിൽുുവർുുണങുു

ൾുുകു്ുഗപുാധാനയുംനോടുതുുി
രുനുുകമലിനുുുചിഗതുതുുിനു
നിറംഎനുുഹപരുസജുുസു്ുുു
നചയതുതുശഗതുുഘനുൻുുആയി
രുനുുു.’..ഷുടു്ുഹഗുബകുുിൽുുശാലി
നിനയഹതടിവനുുഹോൺുു
ഹോൾുു.നിറതുുിനുുുനസറുുിൽുു
ശാലിനിഹോയിൻുുനചയുുു
ഹപുുൾുുതമിഴുസുപുുർുുേീഹോ
അജിതുകുമാറുമായിഅവർുു
ഗപുണയതുുിലായിരുനുുു.ശാ
ലിനിഈകാരയുംപറഞുുിരു
നുുതുകുഞുുാഹകുുഹോബ
ഹോടുമാഗതുമായിരുനുുു.
വീടുുുകാരുനടകണുുുനവടുുിചു്ു

പലഹപുുഴംുഅജിതുുുമായി
ശാലിനിനോഹകുുഷൻുുഹഗുബ

കുുുകെിൽുുഹോണിൽുുസംസാ
രിചുുിരുനുുു.ശാലിനിയുനടആ
തുുാർുുതുുഗപുണയതുുിനുഅ
നു്ുനോഹകുുഷനിൽുുസോയി
ചുുഏകവയുകുുിചാഹകുുചുുൻുു
ആയിരുനുുു.കഥാപാഗതുങുു
നെഒതുുിരിഇഷുുനപുുടുുഇരുവ
രംുനോഹകുുഷനിലംുഎബി,
ഹോനാഎനുുാണുപരസപ്
രംവിെിചുുിരുനുുത.ുശാലിനി
നയനോഹകുുഷനിഹലകു്ുവിെി
കുുുനുുതുറിസ്കാനണനു്ുമന
സിലാകുുിയഅജിതുപിനുുീടു
കുഞുുാഹകുുഹോബനുുു
ഹോൺുുനമുുർുുവാങുുിഅതി
ഹലകു്ുവിെികുുുമായിരുനുുു.
നസൽുുഹോണുകൾുുകൗതു

കകാഴചുയായിരുനുുഅകുുാ
ലതു്ുചാഹകുുചുുനുുുപഴയഎ
റികസുൺുുഹോണിഹലകുു്അ
ധികവംുവനുുിരുനുുതുതമിഴു
സുപുുർുുസുുുുാർുുഅജിതുുിനുുു

ഹോളുകൾുുആയിരുനുുു.ചുറുുു
മുളുുവർുുഗശുദുുികുുുംഎനു്ുമ
നസിലാകുുിയചാഹകുുചുുൻുു,
അജിതുുിനനസുചിപുുികുുാൻുു
ഒരുഹോഡുകനണുുതുുി.ഷുടു്ു
ഹഗുബകു്ുവരുഹപുുൾുുകുഞുുാ
ഹകുുശാലിനിനയഹോകുുിപ
റയംു:‘മിസ്ഹോന..AK-47
ഹോെിങ.ു’പലഹപുുഴംുനസറുുി
ൽുുഇതുഹകടുുകമൽുുകുഞുുാ
ഹകുുയിൽുുനിനുുുംസുഗതുതുുി
ൽുുകാരയുംമനസുുിലാകുുിവചുുു.
അടുതുുദിവസനതുുഷുടു്ു

ഹഗുബകുുിൽുുഅജിതുുിനുുുഹോ

ൾുുകാതുുിരുനുുശാലിനിനയ
ഹോകുുികമൽുുഹോദിചുുു‘ഇ
നു്ുAK-47നുുുഹോൾുുവരി
ഹലു?ു’ഇതുഹകടു്ുനെടുുിയശാലി
നിചുറുുുംഹോകുുിയഹപുുൾുുത
ലയിൽുുധരിചുുകയുാപുമുഖംമറ
ചുുുനവചു്ുചിരികുുുനുുചാഹകുു
ചുുനനആണുകണുുത…ു1999ഓ
ണതുുിനുറിലീസ്നവചുുിരുനുു
നിറംപലതവണറിലീസ്മാറുുി
വചുുഹപുുൾുുഓഡിഹോകാനസുു
റു്ുഉടമയായഹോണിസാരരി
കചിഗതുതുുിനുുുവിതരണഅ
വകാശംഏനറുുടുതുുു.

ഓണതുുിനുഹശഷംറിലീസ്
നചയതുനിറം,കുഞുുാഹകു-ു
ശാലിനിഹോഡിയുനടവമുുൻുു
തിരിചുുുവരവായിമാറി.ഒരു
സുപുുർുുസുുുുാർുുചിഗതുതുുിനുകി
ഹടുുണുുഇനിഷയുൽുുകെകുുൻുു
ആയിരുനുുുനിറംഅനു്ുഹന
ടിനയടുതുുത.ുഅനിയതുുി
ഗപുാവുനിർുുമുുിചുുനറഹകുുർുുഡു
നിറംആദയുനതുു10ദിവസം
നോണു്ുമറികടനുുു.കയുാമു്ു
സുകെിലംുസ്കുെിലംുസം
സാരവിഷയമായനിറംഒരു
നമരാേിറു്ുചിഗതുമായിമാറി.

ചാകക്്ച്്നെവിളിച്്്അജിത്്്

പര്ിെങ്്യ്യട
"പ്ഷ്അപ്സ്'
ചിപത്ം

ഏനറആരാധകരുളുുതാരമാണുഗപുിയങുുഹോ
ഗപു.ഗപുിയങുുഹോഗപുനഷയർുുനചയുതഒരു

ഹോഹടുുയാണുആരാധകർുുഇഹപുുൾുുചർുുചുുയാകുുുനുു
ത.ുഭർുുതുുാവുനികുനോനാസിനുഒപുുമുളുുഹോഹടുു
യാണുഗപുിയങുുഹോഗപുനഷയർുുനചയുതിരികുുുനുുത.ു
പുഷ്അപുസ്ആണുതനുുുഇഷ്ടനപുുടുുവയുായാമംഎ
നുുുംകയുാപഷുനായിഎഴുതിയിരികുുുനുുു.ഒഹടുുനറആ
രാധകരാണുഹോഹടുുയുകു്ുകമനുുുുകളുമായിരംരതു്ു
എതുുിയിരികുുുനുുത.ുസിനിമയുകു്ുപുറനതുുവിഹശ
ഷങുുളംുആരാധകഹോടുപങുുുവയുകുുാറുളുുതാരമാ
ണുഗപുിയങുുഹോഗപു.നികു്ുനോനാസിനോപുുമുളുുഗപുി
യങുുഹോഗപുയുനടഹോഹടുുകൾുുതരംരമാകാറുണു്ു.നമ
ഗടുികസു്4,ദതവറു്ുതടരർുുഎനുുീസിനിമകൊണു
ഗപുിയങുുയുഹടതായിഒരുങുുുനുുതു.

'മേ'േൻസികയ്യട
പ്തിെല്ക്്്
നതനുുിനുുുയൻുുനടിേൻുുസികയുനടപിറനുുാൊയിരു

നുുുകഴിഞുുദിവസം.ഇഹപുുഴിതാതാരതുുിനുുു
‘മേ’ചിഗതുതുുിനുുുപുതിയലുകു്ുഹോസുുുുർുുപുറതുുുവിടുു്അ
ണിയറഗപുവർുുതുുകർുു.രകുുംപുരണുുതകകൊൽുുമുഖംമറ
യകുുുുനുുതായാണു ഹോസുുുുർുു. ചിഗതുതുുിനുുുതായി വിവിധ
ഹോസുുുുറുകൾുുഹനരനതുുയംുറിലീസ്നചയതുിരുനുുു.
സനയുാസിഹവഷതുുിൽുുപുകവലികുുുനുുതായംുരകുും

നിറഞുുബാതു്ുടബുുിൽുുഹോകുുുമായിഇരികുുുനുുഹോസുുുുറു
കൊണുഹനരനതുുഎതുുിയത.ുഇതുവിവാദങുുൾുുകുുുംവഴി
നതെിചുുിരുനുുു.യ.ുആർുുജമീൽുുസംവിധാനംനചയുുുനുുചി
ഗതുതുുിൽുുഗശുീകാനു്ു,ചിമുുുഎനുുിവരാണുമറു്ുഗപുധാനതാര
ങുുൾുു.താരതുുിനറുജൻുുമദിനംആഹോഷികുുുനുുതിനുുുചി
ഗതുങുുളംുഹോഷയുൽുുമീഡിയയിൽുുതവറലാണ.ുബാലതാര
മായാണുേൻുുസികസിനിമയിനലതുുുനുുത.ുഹുതവുികുഹോ
ഷനനുറഹോയിമിൽുുരയഎനുുേിനുുിസിനിമകെിൽുുഅട
കുുംബാലതാരമായിഎതുുി.ഹദസമുദുരുഎനുുനതലുങു്ുചി
ഗതുതുുിലുനടയാണുേൻുുസികനായികയായിഅരഹങുുറുും
കുറിചുുത.ു
എനങുുയംുകാതൽുു,ഹവലായുധം,മാപുുിതളു,ുസിങുും2,

ബിരിയാണി,അരൺുുമനന,ഹോമിഹോജുലിയറു്ുതുടങുുിനി
രവധിതമിഴ,ുനതലുങു്ു,കനുുഡചിഗതുങുുെിൽുുേൻുുസികഅ
ഭിനയിചുുിടുുുണു്ു.

വരെിയലടീസർ
പ്റത്്ിറങ്്ി
നിഖിൽമാധവുസംവിധാ

നംനചയുുുനുുകലാചി
ഗതുമായവരയുനടടീസർപുറ
തുുിറങുുി.മലയാെഭാഷകലാ
ചിഗതുമായാണുവരപുറതുുിറ
ങുുുനുുത.ുചിഗതുതുുിൽഹോവി
നുുൻഎനുുനായകനുുുഹവഷ
തുുിനലതുുുനുുതുനാടകകലാകാരനായഎഴുപതുുിരണുുു
കാരൻജിഹോമാറഹഞുുരിയാണ.ുഅരവിനു്ുസംരീതാണു
ചിഗതുതുുിനുുുസംരീതസംവിധാനംഒരുകുുിയിരികുുുനുുത.ു
ഹൊഫിസഗ്ടുീനുുുബാനറിൽസിനിമകുുബംുഗുഡുവൺമീ
ഡിയയംുഹചർനുുാണുചിഗതുംഒരുകുുുനുുത.ുഎഡിറുുിംഗുബ
കുുർഅഹോസിഹയറു്ു,സാകുുിബുമുസ,മുബഷിർപടുുാമുുി,
ഷംനാദുകലഞുുുർ,മുനസ്നൊയദുീൻ.

കിഹോമീഹറ്്ഴ്സ്ആൻഡ്
കിഹോമീഹറ്്ഴ്സ്
ഡിജിറ്്ൽറിലീസിന്
ഒര്ങ്്്ന്്്
നൊവിഹോഹോമസ്ചിഗതും'കിഹോമീഹറുുഴുസ്ആൻ

ഡുകിഹോമീഹറുുഴുസ'്ഡിജിറുുൽറിലീസിനുഒരു
ങുുുനുുു.ഓണതുുിനുറിലീസ്നചയുുുനമനുുാണുസുചന.ഉട
ൻഇതുസംബനുുിചുുകരാർഒപുുുവയകുുുും.ചിഗതുതുുിനുന
ൽകുനുുതുകസംബനുുിചുുുംഅവസാനതീരുമാനതുുിൽ
എതുുിയിടുുിലുു.നടൻനൊവിഹോഹോമസ്ആദയുമായിനിർ
മാണരംരഹതുുകു്ുകടകുുുനുുചിഗതുംകുടിയാണു'കിഹോമീ
ഹറുുഴുസ്ആൻഡുകിഹോമീഹറുുഴുസ'്.നൊവിഹോയകുു്ുഒപുും
റംഷിഅേമുുദ,ുആൻഹോഹോസഫ,ുസിനുസിദുുാർഥുഎ
നുുിവർഹചർനുുാണുനിർമുുാണം.ചിഗതുതുുിൽനൊവിഹോ
യകുു്ുനായികയായിഎതുുുനുുതുഇനുുുയജാർവിസ്എനുു
അഹമരികുുൻനടിയാണ.ുരണു്ുനപൺകുടുുികൾ,കുഞുുു
തദവംഎനുുീചിഗതുങുുൾകു്ുഹശഷംജിഹോഹബബിസം
വിധാനംനചയുുുനുുചിഗതുമാണിത.ുസുരജുഎസ.്കുറുപുുാ
ണുചിഗതുതുുിനുസംരീതനൊരുകുുിയത.ുപശുുാതുുലസംരീ
തംസുഷിൻശയുാം.സിനുസിദുുാർഥാണുഛായാഗരുേണം
നിർവേിചുുത.ു

അഭിനന്്നവ്മാെിസ്രയ്
അഭിനനുുനവുമായിതമിഴുസുപുുർുുതാരംസുരയു.

''ഹവദനയിലുനടകടനുുുഹോകുനുുകുടംുബങുു
ളുനടസങുുടതുുിൽുുപങുുുഹചരുനുുു.പരിഹകുുറുുവർുുകു്ുഹവരം
സുഖംഗപുാപികുുാൻുുകഴിയനടുുനയനു്ുഗപുാർുുതുുികുുുനുുു.മല
പുുുറനതുുജനങുുൾുുകു്ുഎനുുുസലയുുടു്ു,തപലറുുുമാഹോടു
ബഹുമാനം''എനുുായിരുനുുുസുരയുയുനടടവുീറു്ു.ദുബായിൽുു
നിനു്ു184യാഗതുകുുാനരയുമായികരിപുുുരിൽഎതുുിയവി
മാനമാണുഅപകടതുുിൽുുനപടുുത.ു19ഹപർുുമരിചുുു.171ഹപ
ർുുവിവിധആരുപഗതുികെിൽുുചികിതുുയിലാണ.ുരകുുാഗപു
വർുുതുുനതുുിനുഎതുുിയജനങുുനെഹദശീയമാധയുമങുുൾുു
അടകുുംഅഭിനനുുിചു്ുരംരനതുുതുുിയിരുനുുു.എയർുുഇ
നുുുയഎകുസഗ്പുസംുനനുുിഅറിയിചുുിരുനുുു.

മഹേഷ്ബാബുവിനുുുപി
റനുുാൾദിവസംരസകര

മായഒരുഹോസുുുുാണുതാരം
ടവുിറുുറിൽപങുുുനവചുുത.ുഗരുീൻഇ
നുുുയചലഞു്ുഎനുുോഷുുാഗു
മായിഎലുുാവഹോടംുതാരം
വുകുുതതുുകൾനടുവനാ
ണുആവശയുനപുുടുുുനുുത.ുമുനു്ു
താരങുുനെമഹേഷ്ബാബുച
ലഞുുിഹലകു്ുനവലുുുവിെികുുുക
യംുനചയതുിടുുുണു്ു.ജുനിയർ
എൻ.ടി.ആർ,ഗരുുതിോസൻ,
വിജയുഎനുുിവനരയാണുചല
ഞു്ുനചയതുിരികുുുനുുത.ുനവലുുു
വിെിചുുതുടവുിറുുറിൽവലിയഗശു
ദുുയാണുഹനടിയതു.ഇരുവരു
നടയംുആരാധകർഗരുീൻചല
ഞുുുമായിഅണിനിരകുുുക
യാണ.ുവിജയിയുനടവൻവലി
യേിറുുുകൊയരിലുുിയംു,
ഹോകുുിരിയംുമഹേഷ്ബാബു
ചിഗതുങുുെിൽനിനു്ുറീഹമകു്ു
നചയതുവയാണ.ുഇരുവരംുന
ലുുസുഹുതുുുകുുൾആണു.

വിജയ്യെ
ചലഞ്്്യചയ്ത്
മഹേഷ്ബാബ്
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യുബോപുുാലീഗു

ഇഞ്്്റി ടൈമിൽ  യ ്ടൈ റ്് ഡ;്
അ ൈാ യാ സം ഇ ന്്് ർ
ലണ്്ൻ്്/മിലാൻ്്:ഇംഗ്്ീഷ്പവർ്്ഹൗസ്
കളായമാഞ്്സ്്്്ർ്്യ്ബനറ്്ഡം്ഇറ്്ലി
യിടലഗ്്ാമർ്്െീമായഇ്്്ർ്്മിലാനം്യ്
ഗോപ്് ലീഗ് ഫ്ട്ഗോൾ്് ട്ർ്്ണടമ്്്ി
ട്്്ടസമിബഫനലിഗലക്്്മ്ഗന്്റി.
ഡാനിഷ് ക്്ബ്്ായ എഫ്സി ഗൊപ
ൻ്്ഗഹടന അധികസമയഗത്്ക്്് നീ
ണ്്ഗോരാട്്ത്്ിടൊട്വിൽ്്യ്ബനറ്്
ഡ് കഷ്്ിച്്് മറികെക്്്കയായിര്ന്്്.
ഏകപക്്ീയമായഒര്ഗോളിനായിര്
ന്്്യ്ബനറ്്ഡിട്്്വിജയം.മടറ്്ര്
കവ്ാർ്്ട്്ർ്്ബഫനലിൽ്്ജർ്്മൻ്്െീമായര
ഗയർ്്ടലവർ്്കയ്്സടനയാണ്ഇ്്്ർ്്മ
റികെന്്ത.്ഒന്്ിടനതിഗരരണ്്്ഗോള്
കൾ്്ക്്ായിര്ന്്്യ്ബനറ്്ഡ്ടവന്്ി
ടക്്െിപാറിച്്ത.്

മത്്രത്്ിൽത്െക്്ംമ്തൽനിര
വധിഅവസരങ്്ൾഇര്െീമ്കളം്ഉ
ണ്്ാക്്ി.രണ്്്െീമ്കൾക്്്ംപടക്്ല
ക്്്യംകടണ്്ത്്ാൻആയില്്.എന്്ാൽ
45ാം മിന്ട്്ിൽ ബര്ീൻവ്ഡില്ടെ യ്
ബണറ്്ഡ് വലക്ല്ക്്ി. പഗക്,് ഓ
ഫബ്സഡ്ഫ്്ാഗ്ഉയർന്്്.പിന്്ാടല
റാഷഗ്ോർഡിട്്് പവർഫ്ൾ ഗോട്്്
ഗോൺസൺതട്ക്്്ന്്തം്കാണാൻ
ആയി.

രണ്്ാംപക്തിയിൽഗോൺസൺ
ഏഴ്ഗസവ്കഗോളമാണ്നെത്്ിയത.്

രണ്്് തവണ ഗോസ്്്്്ം മാഞ്്സ്്്്ർയ്
ബനറ്്ഡിന് വില്്നായി എത്്ി. ബര്്
ഗോയ്ടെയം്ബര്ീൻവ്ഡിട്്്യം്ബശ്
മങ്്ളാണ്ഗോസ്്്്ിൽതട്്ിമെങ്്ിയത.്
എകസ്ബ്െ്ാ ബെമിലം് ഗോൺസൺ
ഗസവ് ത്െർന്്്. പ്ത്തായി െീമിടല
ത്്ിയ ഗോർ്്ച്്്രീസ് അറ്്ാക്്ിങ് മി
ഡഫ്ീൽ്്ഡർ്് ബര്്ഗോ ടഫർ്്ണാണ്്
സാണ് ഗൊപൻ്്ഗഹരടനതിഗര യ്
ബനറ്്ഡിട്്്രക്്കനായത.്അധിക
സമയത്്ിട്്്ആേയ്പക്തിയിടലഅ
ഞ്്ാംമിനിറ്്ിലായിര്ന്്്മൽ്്സരവിധി
നിർ്്ണയിച്്ബര്്ഗോയ്ടെവിജയഗോ
ൾ്്.ടപനൽ്്റ്്ിയിൽ്്നിന്്ായിര്ന്്്താ
രംലക്്്യംകണ്്ത.്ആ്്്ണിമർ്്ഷയ്ാലി
ടനഗൊപൻ്്ഗഹരൻ്്താരംഗോക്സി
ന്ള്്ിൽ്്വീഴത്്്ിയതിടനത്െർ്്ന്്ായി
ര്ന്്്റഫറിസ്ഗോട്്ിഗലക്്്വിരൽ്്ച്
ണ്്ിയത.്മർ്്ഷയ്ാലിട്്്തകർ്്പ്്ടൊര്
ഗോട്്് ഗോളി ഗ്ല്ക്്് ടചയത്ിട്്്. റീ
രൗണ്്്ടചയത്പന്്്വീണ്്്ംമർ്്ഷയ്ാ
ലിന.്ഗോക്സിനകത്്്വച്്്ബഫ്ഞ്്്സ്
ബബ്െക്്ർ്്വീണ്്്ംഗോട്്്തിർ്്ക്്ാൻ്്ബശ്
മിക്്ടവയായിര്ന്്്ഗര്യടലൻ്്ഡിട്്്
ഫൗൾ്്.

അത്കഴിഞ്്്രണ്്ാംഗോൾക
ടണ്്ത്്ാൻഒര്പാട്അവസരങ്്ൾയ്
ബണറ്്ഡിന് കിട്്ി എങ്്ിലം് രണ്്ാം

ഗോൾപിറന്്ില്്.മത്്രത്്ിൽആടക
13 ഗസവ്കളാണ് ഗൊരൻഗഹവൻ
ഗോൾകീപ്്ർനെത്്ിയത.്വിജയഗത്്
ടെ ടസമിബഫനലിടലഎത്്ിയ മാ
ഞ്്സ്്്്ർയ്ബണറ്്ഡ്അവര്ടെടസമി
യിടലഎതിരാളികൾആടരന്്്അറി
യാൻ ഒര് േിവസം കാത്്ിരിക്്ണം.
നാടളനെക്്്ന്്ടസവിയ്്യം്ഗോൾ
വസ്ം്തമ്്ില്ള്്മത്്രത്്ിടലവി
ജയികൾആകം്യ്ബണറ്്ഡി
ടനടസമിയിൽഗനരിട്ക.

രഗയർ്്ടലവർ്്കയ്്സടന
തിഗരആേയ്പക്തിയിൽ്്ആ
റ് മിനിറ്്ിനിടെയാണ് രണ്്്
ഗോള്കൾ്്ഗനെിഇ്്്ർ്്ജയം
പിെിടച്്ട്ത്്ത.്15ാംമിനിറ്്ി
ൽ്് നിഗ്ക്ഗോ രഗറലയം്
21ാംമിനിറ്്ിൽ്്ടോഗമല്ല്
ക്്ാക്്്വം്(21)ഗനെിയഗോ
ള്കളാണ് ഇ്്്റിന് ജയം
സമ്്ാനിച്്ത.്24ാംമിനിറ്്ി
ൽ്് ടകയ് ഹാഗവർ്്ട്സി
ട്്് വകയായിര്ന്്്
ടലവർ്്കയ്്സട്്്
ഗോൾ്്. 2009-
10ന്ഗശഷംഇ
്്്ർ്് ആേയ്മാ
യാണ് ഒര്
യ്ഗോപയ്
ൻ്് ചാംപയ്
ൻ്്ഷിപ്്ി
ട്്് ടസമി

ബഫനലിടലത്്ിയത.്
ടലവർ്്കയ്്സടനതിഗര ഇതിഗന

ക്്ാൾ്്വലിയമാർ്്ജിനിൽ്്ഇ്്്ർ്്ജയി
ഗക്്ണ്്തായിര്ന്്്.എന്്ാൽ്്അർ്്ഹി
ച്്രണ്്്ടപനാൽ്്റ്്ികൾ്്റഫറിനിഗഷ
ധിക്്്കയയിര്ന്്്.ഷക്്ർ്്ടോടണ
സ്കം്എഫ്സിരാടസലം്തമ്്ില്ള്്
വിജയകളാണ്ടസമിയിൽ്്ഇ്്്റിടന

കാത്്ിരിക്്്ന്്ത.്നിലവി
ടലഗോമിൽ്്ഈര
ണ്്് െീമ്കൾ്്ക്്്ം
ഇ്്്റിടനമറിക
െക്്ാനാവ്ഗോ
ടയന്് കാരയ്ം
സംശയമാണ.്

ഇംഗ്്ീഷ്പവർ്്ഹൗസ്കളായമാഞ്്സ്്്്ർ്്യ്നനറ്്ഡം്ഇറ്്േിയിചേഗ്്ാമർ്്ടീമായ
ഇന്്്ർ്്മിോനം്യ്കൊപ്്േീഗ്ഫ്ട്കോൾ്്ട്ർ്്ണചമന്്്ിചന്്്ചസമിനഫനേിൽ

നയ്്ഡൽഹി:2020ഐപിഎ
ൽ്്യ്എഇയിൽ്് നെത്്്വാ
ന്ള്് സർ്്ക്്ാർ്് അന്മതി
രിസിസിഐയക്്്് ലഭിച്്്.
ട്ർണടമ്്്്ടചയർ്്മാൻ്്ബര്ി
ഗജഷ് പഗട്്ൽ്്ആണ് ഇക്്ാ
രയ്ംഔഗേ്ോരികമായിസ്്ിരീ
കരിച്്ത.്ഇഗോട്ക്െിെീമ്ക
ൾ്് യ്എഇയിഗലക്്് ഓരസ്്്്്
21ഗൊെട്ത്്്യാബത്യാക്വാ
ന്ള്്തയാടറട്പ്്്കൾ്്ത്െ

ങ്്്ടമന്്ാണ് അറിയ്ന്്ത.്
ഗനരടത്്തടന്്ഐപിഎൽ്്

നെത്്്ക യ്എഇയിൽ്് ആ
ടണന്്്ള്്കാരയ്ംവയ്ക്്മാ
യിര്ന്്്ടവങ്്ിലം്സർ്്ക്്ാരി
ൽ്്നിന്്്ള്്ഔഗേ്ോരികഅ
ന്മതിയായിര്ന്്് രാക്്ി
നിന്്ിര്ന്്ത.് ഉെൻ്് തടന്്
രിസിസിഐഭാരവാഹികൾ്്
ബഫ്ാബഞ്്സികളം് ഐപി
എൽ്്രഗവണിങ്കൗൺ്്സി
ല്മായി ഒര് മീറ്്ിങ്വയക്്്്
ടമന്്ാണ്അറിയ്ന്്ത.്

ടവല്്ിങെ്ൺ:ടൊഗോണ
ബവറസ്രാധമ്ലംഈ
സീസണിൽമത്്രങ്്ൾനി
ർത്്ിവയഗ്ക്്ണ്്ിവന്്തിന്
പിന്്ാടലസീസണിടല
ഗോംപരമ്്രകൾബപ്ഖയ്ാപി
ച്്്നയ്്സിലാൻഡ്ബക്ിക്്റ്്്
ഗോർഡ.്ഈസീസണിൽ
പാകിസ്്ാൻ,ഓസഗ്ബ്െലിയ,
രംഗ്്ാഗേശ,്ടവസ്്്്ിൻഡീസ്
എന്്ീെീമ്കൾനയ്്സിലാൻ

ഡിൽപരയ്െനംനെത്്്ടമ
ന്്്നയ്്സിലാൻഡ്ബക്ിക്്റ്്്
ഗോർഡ്അറിയിച്്്.എന്്ാ
ൽപരമ്്രയ്ടെതീയതിക
ൾനയ്്സിലാൻഡ്ബക്ിക്്റ്്്
ഗോർഡ്ബപ്ഖയ്ാപിച്്ിട്്ില്്.
നയ്്സിലാൻഡ്ബക്ിക്്റ്്്സി
ഇഒഗഡവിഡ്ബവറ്്്ആണ്
നയ്്സിലാൻഡിൽപരമ്്ര
ക്്്തയാറായെീമ്കള്ടെവി
വരങ്്ൾപ്റത്്്വിട്്ത.്ടവ

സ്്്്ിൻഡീസിട്്്ഇംഗ്്ണ്്്പ
രമ്്രയിൽഉപഗോരിച്്ര
ഗോസ്രക്്ാമാനേണ്്ങ്്
ൾപാലിച്്ാവം്പരമ്്രനെ
ക്്്കടയന്്്ംനയ്്സിലാൻ
ഡ്ബക്ിക്്റ്്്ഗമധാവിവയ്ക്്
മാക്്ി.നിലവിൽവിഗേശത്്്
നിന്്്നയ്്സിലാൻഡിഗലക്്്
വര്ഗപ്്ൾ14േിവസംരാ
ജയ്ത്്്കവ്റബ്്്നിൽഇരി
ക്്ണം.

യുഎഇയിൽുുഐപിഎൽുു,
ബിസിസിഐയകുു്ുസർുുകുുാർുുഅനുമതി

സീസണിരലബോംപെമുുെകൾ
പപുഖയുാപിചു്ുനയുുസിലാൻഡു

ടൊളംഗോ:ഓരസ്്്്്28ന് ആരംഭിക്്്വാനിര്
ന്്ലങ്്ബപ്ീമിയർ്്ലീരിട്്്ഉദഘ്ാെനപതിപ്്്
മാറ്്ിവച്്്.ബശ്ീലങ്്ൻ്്സർ്്ക്്ാരിട്്്കവ്ാറ
്്്ീൻ്്നിയമങ്്ൾ്്വിഗേശതാരങ്്ൾ്്ക്്്
ഇഗപ്്ൾ്്പാലിക്്ാൻ്്പറ്്്ന്്സാഹച
രയ്മല്്യ്ള്്ടതന്്്ച്ണ്്ിക്്ാണിച്്ാ
ണ്ട്ർണടമ്്്്നീട്്്ന്്ത.്ട്ർണടമ
്്്്ഐപിഎലിന്ഗശഷംനവംരർ്്
മധയ്ഗ്ത്ടെ ആരംഭിക്്്ടമന്്ാ
ണ്ഇഗപ്്ൾ്്തീര്മാനിച്്ിരിക്്്
ന്്ത.്

ബശ്ീലങ്്യിഗലക്്്കയറ്ന്്
ഏത്വിഗേശയാളം്14േിവസ
ടത്്കവ്ാറ്്്ീന്ഗോകണടമ
ന്്ാണ്നിയമം.ട്ർണടമ്്്ി
ന്എത്്്ന്്വിഗേശതാരങ്്
ൾ്്ഈ വര്ന്്ഞായറാഴച്
യക്്്്ള്്ിൽ്് ബശ്ീലങ്്യിൽ്്എ
ത്്ിയാൽ്് മാബത്ഗമ അവർ്്ക്്്

കവ്ാറ്്്ീൻ്്പ്ർ്്ത്്ിയാക്്ികളി
ക്്്വാൻ്്സാധിക്്്കയ്ള്്്വായി

ര്ന്്്.
അത്ഇഗപ്്ൾ്്നെപ്്ിലാകില്്എന്്്മന

സിലാക്്ിയഗോടെയാണ് ട്ർണടമ്്്് മാറ്്്
വാനായിഅധികാരികൾ്്തീര്മാനിച്്ത.്

േങ്്പപ്ീമിയർ്്േീഗ്മാറ്്ിവച്്്,
ട്ർണചമന്്്്ഐപിഎേിന്കേഷം

സാചഞ്്സിന്
പര്ക്്്,യ്കൊപ്്
ചസമിയിൽഉണ്്ാവില്്
ലണ്്ൻ:യ്ഗോപ്്ടസമിബഫനലി
ന്മ്മ്്്ഇ്്്ർമിലാന്തിരിച്്െി.അ
വര്ടെബപ്ധാനതാരങ്്ളിൽഒന്്ാ
യഅലകസ്ിസ്സാ
ഞ്്സിന് പര്ഗക്്
റ്്ിരിക്്്കയാണ.്ചി
ലിയൻതാരംഅല
കസ്ിസ്സാഞ്്സി
ന്ഇന്്ടലരടയർ
ടലവർക്സന് എ
തിരായ കവ്ാർട്്ർ
ഗോരാട്്ത്്ിന് ഇെ
യിലാണ്പരിഗക്്റ്്
ത.്മസിൽഇഞ്്്വറി
യാൺ്്.താരംടസമി
യിൽ ഉണ്്ാകില്്എന്്്ക്്ബ്മായി
അട്ത്്വ്ത്്ങ്്ൾപറയ്ന്്്.ക
ഴിഞ്്ആഴച്മാബത്മാണ്സാഞ്്സ്
ഇ്്്ർമിലാന്മായിസ്്ിരകരാർഒ
പ്്്വച്്ത്.അതിന്പിന്്ാടലഏറ്്പ
ര്ക്്്സാഞ്്സിനം്ക്്രിനം്ഒര്
ഗോടലതിരിച്്െിയാണ.്രംഭീരഗോ
മിലായിര്ന്്്അവസാനആഴച്ക
ളിൽസാഞ്്സ്കളിച്്ിര്ന്്ത.്

മയ്്ണിക്്്:ജർമ്്നിയിടലഅട്
ത്്സീസണിടലബ്ണ്്സ്ലീ
ര,ബ്ണ്്സ്ലീഗ് 2എന്്ീലീ
ഗ്കളിൽ ടസപറ്്്ംരർ മ്ത
ൽആരാധകർക്്്ബപ്ഗവശനം
നൽകാന്ള്്തീര്മാനംനെ
ക്്ില്്. ജർമ്്ൻ ഫ്ടഗ്ോൾ
അധിക്തർആരാധകബപ്ഗവ
ശനട്ത് അന്ക്ലിച്്് എ
ങ്്ിലം്ജർമ്്നിയിടലആഗോ
രയ്മബന്്്ിഇതിടനതിരായിനി
ലപാട്എട്ത്്ിയിരിക്്്കയാ
ണ.് ഒകഗ്റ്്രർഅവസാനം
വടര കാണികൾ ഗസ്്്്ഡിയ
ത്്ിൽഉണ്്ാവില്്എന്്്ംഅഗദ്്
ഹംപറഞ്്്.
രാജയ്ംടൊഗോണയക്്്്എ

തിടരനെത്്ിയവലിയഗോരാ
ട്്ത്്ിന് തിരിച്്െിഗയൽക്്ാൻ
സാധയ്ത ഉള്്ത് ടൊണ്്ാണ്
ആരാധകടര ബപ്ഗവശിപ്്ിക്്്
ന്്തിടന എതിർക്്്ന്്ത് എ
ന്്്ംആഗോരയ്മബന്്്ിപറഞ്്്.
ഭാരികമാടയങ്്ിലം്ആരാധക

ടര ഗസ്്്്ഡിയങ്്ളിൽ എത്്ി
ക്്ാനായിര്ന്്്ഡി എഫ്രി
യ്ടെബശ്മം.ബഫ്ാൻസിൽഇതിന
കംതടന്്ആരാധകർക്്്ഗസ്്്്
ഡിയത്്ിഗലക്്് ബപ്ഗവശനംന
ൽക്ന്്്ണ്്്. അവിടെ ബപ്ശ്ന
ങ്്ൾഒന്്്ംഇല്്ാത്്ത്ച്ണ്്്

ക്്ാട്്ിയാണ്ജർമ്്നിയിൽഈ
ആവശയ്ംഉന്്യിച്്ത.്എന്്ാൽ
ഈനീക്്ങ്്ൾക്്്ഇഗപ്്ൾതി
രിച്്െി ഗനരിട്്ിരിക്്്കയാണ.്
ടസപറ്്്ംരർ 18ന് ആണ്ബ്
ണ്്സ് ലീര സീസൺആരംഭി
ക്്്ന്്ത.്

ഒകബുറുുബർഅവസാനംവരെ
കാണികൾബവരടുനുു്ുജർമുുനി

മാബഡ്ിഡ:്ജപ്്ാനീസ്ടമസിഎന്്റിയടപ്്ട്ന്്18കാര
ൻക്ഗോഇനിവര്ന്്സീസണിൽവിയ്്റയലിനായി
കളിക്്്ം.ഒര്വർഷടത്്ഗോണിൽആണ്റയൽമാ
ബഡ്ിഡ്ക്ഗോടയവിയ്്റയലിന്നൽകിയത.്ഗോൺ
കാലാവധികഴിഞ്്ാൽക്ഗോതിരിടകറയൽമാബഡ്ി
ഡിൽതടന്്എത്്്ം.കഴിഞ്്സീസൺലാലിരയിൽ
മഗയ്്ർക്്യക്്്്ഗവണ്്ിആയിര്ന്്്ക്ഗോകളിച്്ിര്
ന്്്.മഗയ്്ർകറിലഗരറ്്ഡ്ആയിഎങ്്ിലം്ക്ഗോഅ
വിടെരംഭീരബപ്കെനംകാഴച്വച്്ിര്ന്്്.
നാല്ഗോള്കളം്നാല്അസിസ്്്്്ംതാരംഅവിടെ

സംഭാവനടചയത്.്കഴിഞ്്സീസണിൽആയിര്ന്്്
റയൽമാബഡ്ിഡ്ക്ഗോടയസവ്ന്്മാക്്ിയത.്എഫ്സി
ഗോക്്ിഗോയിൽനിന്്ായിര്ന്്്ക്ഗോടയറയൽസവ്
ന്്മാക്്ിയത.്ജപ്്ാൻഇത്വടരകണ്്തിൽടവച്്്ഏറ്്
വം്വലിയൊല്്്ായിവാഴത്്്ടപ്്ട്ന്്താരമാണ്ക്
ഗോ.മ്ൻരാഴസ്ഗോണഅക്്ാേമിതാരമായക്ഗോ
ടയവലിയത്കനൽകിയാണ്റയൽമാബഡ്ിഡ്സവ്ന്്
മാക്്ിയത.്ഒര്വർഷം2മിലയ്ഗോളംആണ്ക്ഗോ
എന്്18കാരൻറയൽമാബഡ്ിഡിൽനിന്്്സമ്്ാേിക്്്
ന്്ത.്ടമസിയ്മായിസാമയ്മ്ള്്ബശലിജപ്്ാനീസ്ടമ
സിഎന്്വിളിഗപ്്ര്താരത്്ിന്ഗനെിടക്്ട്ത്്ിര്ന്്്.
ടമസിടയഗോടലഇെംകാലിലാണ്ക്ഗോയ്ടെയം്
മാജിക്്്.16കാരനായിരിടക്്തടന്്ജപ്്ാൻലീരിൽക്
ഗോഅരഗങ്്റ്്ംനെത്്ിയിര്ന്്്.ബര്സീലിൽഗൊപ
അടമരിക്്കളിച്്ജപ്്ാൻെീമിലം്ക്ഗോഉണ്്ായിര്
ന്്്.

കുബോ
ഇനിവിയുുറയലിൽ ബര്സീലിയ: ബര്സീലിയൻ

ഫ്ടഗ്ോൾ ഇതിഹാസം
ടോണാൾഡീഗൊഈമാസ
ഗത്്ടെജയിൽഗോചിതനാ
യി ബര്സീലിഗലക്്് മെങ്്്ം.
ഓരസ്്്്് 24ന് വര്ന്് അവ
സാന വിധി ടോണാൾഡീ
ഗൊയക്്്്അന്ക്ലമായിരി
ക്്്ംഎന്്ാണ്റിഗപ്്ർട്്്ക
ൾ. ഇഗപ്്ൾ പരാഗര്വയിൽ
വീട്്്തെങ്്ലിൽകഴിയ്കയാ
ണ്ടോണാൾഡീഗൊ.താര
ത്്ിന്ഏബപ്ിലിൽജാമയ്ംല
ഭിച്്ിര്ന്്് എങ്്ിലം് പരാ
ഗര്വവിട്്്ഗോകാൻഅന്വാ
േംകിട്്ിയിര്ന്്ില്്.
ടോണാൾഡീഗൊ90000

ഗോളർപിഴഅെക്്ാൻത
യാറായിട്്്ണ്്്. ബര്സീലിൽ
എത്്ിയാൽമ്ന്്്മാസംക്

ട്ഗ്പ്ൾഗൊെതിക്്്മ്ന്്ി
ൽഹാജരാകാനം്പരാഗര്വ
ഗൊെതി ആവശയ്ടപ്്ടം്.
1.3മിലയ്ൺ ടകട്്ിടവച്്ാണ്
ഇഗപ്്ൾടോണാൾഡീഗൊ
ജാമയ്ത്്ിൽനിൽക്്്ന്്ത.്
ഇഗ്പ്ൾ പരാഗര്വയിൽ ഒ
ര്ഗോട്്ലിൽആണ്താരം
വീട്്്തെങ്്ലിൽകഴിയ്ന്്
ത.്വയ്ാജപാസഗ്ോർട്്്ഉപ
ഗോരിച്്്യാബത്ടചയത്തി
ന്ആയിര്ന്്് ടോണാൾ
ഡീഗൊടയയം് സഗോേര
ടനയം്മാർച്്്മാസംപരാ
ഗര്വ ടോലീസ് കസ്്്്ഡിയി
ൽഎട്ത്്ത.്പാസഗ്ോർ
ട്്ിൽ ടോണാൾഡീഗൊ പ
രാഗര്വ സവ്ഗേശിയാണ് എ
ന്്് കാണിച്്തായിര്ന്്്
ബപ്ശന്മായത.്

ചൊണാൾഡീകോ
24ന്കോെിതനാകം്

ലണ്്ൻ: ബപ്ീമിയർലീഗ്ചാം
പയ്ന്്ാരായ ലിവർപ്ൾ പ്
തിയടലഫറ്്്്രാക്്ിടന െീ
മിൽ എത്്ിച്്്. 24കാരനാ
യ ഗൊസ്്്്ാസ് സിമികാസ്
ആണ് ലിവർപ്ള്മായി ക
രാർ ഒപ്്്വച്്ത.് നാല് വർ
ഷഗ്ത്ക്്്ള്്കരാറിലാണ്
താരംഒപ്്്വച്്ത.് ബര്ീക്്്ക്്
രായ ഒളിമ്്ിയാഗൊസിൽ

നിന്്ാണ് താരം ഇംഗ്്ണ്്ി
ഗലക്്്എത്്്ന്്ത.്2015ൽ
ഒളിമ്്ിയാഗൊസിനായിഅ
രഗങ്്റ്്ംനെത്്ിയഗൊസ്്്്ാ
സ് ഇതിനകം ക്്രിനായി
ന്ഗോളം മത്്രങ്്ൾകളി
ച്്ിട്്്ണ്്്.
ഗൊർവിച്സിറ്്ിതാരമാ

യ ജമാൽല്യിസിടനസവ്
ന്്മാക്്ാന്ള്്ബശ്മംപാഴാ

യതിന് പിന്്ാടലയാണ്
ഗൊസ്്്്ാസിടന ലിവർപ്ൾ
ബസൻ ടചയത്ത.് ടലഫറ്്്്
രാക്്ിൽ ഗോഗരർടസ്ണ്
ഒര് ടവല്്്വിളി ആകാൻ
താരത്്ിനാഗയക്്്ം. ഈ 
സീസണിൽ ഒളിമ്്ിയാഗൊ
സിടന ബര്ീക്്്ചാംപയ്ന്്ാരാ
ക്്്ന്്തിലം്ഗൊസ്്്്ാസ്വ
ലിയപങ്്്വഹിച്്ിര്ന്്്.

ലണ്്ൻ:അയാകസ്ിട്്്ടലഫറ്്്്രാക്്ായെ
ഗ്്ിയാഫിഗൊടയഗതെിടചൽസി.ടലഫറ്്്്രാ
ക്്ിൽഒര്മികച്്താരട്ത്ഗതട്ന്്ടചൽ
സിഇഗപ്്ൾഎത്്ിയിരിക്്്ന്്ത്അർജ്്്ീ
നയൻഫ്ൾരാക്്ായെഗ്്ിയാഫിഗൊയിൽ
ആൺ്്.27കാരനായെഗ്്ിയാഫിഗൊഅവസാ
നരണ്്്സീസണ്കളിലായിഅയാകസ്ിടൊ
പ്്ംഉണ്്്.ആേയ്സീസണിൽതടന്്അയാ
കസ്ിടലബപ്കെനംടൊണ്്്െഗ്്ിയാഫിഗൊ
ഗോകബശ്ദ്്ഗനട്ന്്്.അർജ്്്ീനഗേശീയെീ

മിടലയം്സ്്ിരസാന്്ിധയ്മാണ്െഗക്ിയാഫി
ഗൊ.അയാകസ്്വലിയത്കഗോേിക്്്ന്്്
എന്്താണ്ടചൽസിയ്ടെബപ്ധാനബപ്ശന്ം.
ടവർണറിട്്്യം്സിടയചിട്്്യം്ബസനി
ങ്്ില്ടെഅറ്്ാക്്ിടലബപ്ശന്ങ്്ൾപരിഹരി
ച്്ലമ്്ാർഡ്ഇഗപ്്ൾഡിഫൻസ്ശക്്മാ
ക്്ാന്ള്്ബശ്മത്്ിലാണ.്ടലഫറ്്്്രാക്്ിനാ
യിടലസ്്്്ർസിറ്്ിടയയം്ടചൽസിസമീപിച്്ി
ട്്്ണ്്്.ഒപ്്ംടസ്്്ർരാക്്ിനായം്ഇഗപ്്ൾ
ടചൽസിഅഗന്വഷിക്്്ന്്്ണ്്്.

മം്ബര: അട്ത്് വർഷം
ഇന്്്യയിൽനെക്്്ന്്ഗോക
കപ്്ിന് മ്ൻപ്ള്് രണ്്് ഇ
ന്്്യൻ ബപ്ീമിയർ ലീഗ്കൾ
യ്വതാരങ്്ളായ സഞജ്്
സാംസണം് റിഷഭ് പന്്ി
നം്നിർണായകമാടണന്്്
മ്ൻഇന്്്യൻതാരംസഞജ്
യ് മഞ്്ഗരക്്ർ. റിഷഭ് പ
ന്്്ം സഞജ്് സാംസണം്
ബപ്കെനത്്ിൽ ക്ട്തൽ
സ്്ിരത ടൊണ്്്വരണടമ
ന്്്ംമഞ്്ഗരക്്ർപറഞ്്്.
2021ൽനെക്്്ന്്ഗോകക
പ്്ിന്മ്ൻപ് രണ്്്ഇന്്്യൻ
ബപ്ീമിയർ ലീഗ് മത്്രങ്്ൾ
നെക്്്ന്്തട്ൊണ്്്തടന്്
ഗോകകപ്്ിന്ള്്ഇന്്്യൻെീ
മിട്്്ഘെനയിലം്മാറ്്ംഉ

ണ്്ാവ്ടമന്്് സഞജ്യ് മ
ഞ്്ഗരക്്ർപറഞ്്്.
നിലവിൽെീമിൽസ്്ാനം

ഉറപ്്ിച്്പലര്ടെയം്സ്്ാ
നത്്ിന്ഗൊട്്ംതട്്്ടമന്്്ം
ഇടപ്്െീമിൽസ്്ിരസാന്്ി
ധയ്മായടക.എൽ.രാഹ്ലി
ടനഗോടലയ്ള്്വർക്്്അ
വസരംകിട്്്ടമന്്്ഉറപ്്്പറ
യാൻകഴിയിടല്്ന്്്ം മഞ്്
ഗരക്്ർപറഞ്്്.ഇന്്്യൻെീ
മിൽസ്്ാനം ഉറപ്്ിക്്ാൻ
റിഷഭ്പന്്ിന്രണ്്്ഐപി
എൽ ട്ർണടമന്്്്കൾ ഉ
ടണ്്ന്്്ം എന്്ാൽഈ ര
ണ്്് ട്ർണടമ്്്ിലം് ഗോ
ണിയം്കളിക്്്ന്്ത്രസക
രമാവ്ടമന്്്ംമഞ്്ഗരക്്ർ
പറഞ്്്.

പന്്ിനം്സഞജ്്വിനം്
ഐപിഎൽനിർണായകം:മഞ്്കേക്്ർ

കോസ്്്്ാസ്സിമികാസ്േിവർപ്ളിൽ ടഗ്്ിയാഫികോചെൽസിയികേക്്്

ലണ്്ൻ:മാഞ്്സ്്്്ർസിറ്്ിയ്ടെരണ്്ാംഗോൾകീപ്്റായക്്ൗ
ഡിഗോബര്ാഗോക്്ബ്വിട്ന്്്.സപ്ാനിഷ്ക്്രായറയൽ
ടരറ്്ിസ്നൽകിയഓഫർബര്ാഗോസവ്ീകരിച്്തായാണ്വാ
ർത്്കൾ.അവസാനനാല്വർഷമായിമാഞ്്സ്്്്ർസിറ്്ിക്്്
ഒപ്്ംബര്ാഗോഉടണ്്ങ്്ിലം്അവിടെഒരിക്്ലം്ഒന്്ാംകീ
പ്്റായിമാറാൻഅഗദ്്ഹത്്ിനായില്്.എഗഡഴസ്ൺകീഴിൽ
ആയിര്ന്്്അവസാന സീസണ്കളിൽ ബര്ാഗോയ്ടെ
സ്്ാനം.ചിലിഗേശീയെീമിട്്്ഗോൾകീപ്്റാണ്ബര്ാഗോ.
ഗോകകപ്്ിൽഅെക്്ംചിലിയ്ടെവലകാത്്ിട്്്ണ്്്.ഗനര
ടത്്രണ്്്വർഷഗ്ത്ളംരാഴസ്ഗോണയ്ടെഗോൾകീ
പ്്റായിര്ന്്്.അവിടെയം്ഒന്്ാംസ്്ാനംനിലനിർത്്ാ
ൻകഴിയാത്്തിനാൽഅഗദ്്ഹംക്്ബ്വിട്്്സിറ്്ിയിഗലക്്്
വരികയായിര്ന്്്. മ്മ്്് റയൽ ഗോസിഡാഡിട്്്യം്
ഗോൾകീപ്്റായിട്്്ണ്്്.37കാരനായബര്ാഗോഇഗപ്്ഴം്
തനിക്്്മികച്്ബപ്കെനങ്്ൾനെത്്ാൻആക്ടമന്്വി
ശവ്ാസത്്ിലാണ.്

ബര്ാവോ
മാഞ്്സ്്്്ർസിറ്്ിവിട്ന്്്,
റയൽബരറ്്ിസിവേക്്്

ഗോൾ ഗേടിയ മാഞ്്സ്്്്ർ
യന്േറ്്ഡ ്താരങ്്ളട്ട

ആഹ്്ാദം

ഗോൾ ഗേടിയ
റൊഗേലു
ലകുുുാകുുുവിറുുു
ആഹുുാദം



2020ഓഗസൃ്ൃൃൃ12ബധൃന സാമ്്ത്്ികം 11

നയൃൃഡലൃൃഹി:ഇനൃൃൃയനൃൃവിരണയിതലസെനീ
സ്ആധിരതയൃംകൃറയകൃൃൃൃനൃൃതിനായിഇനൃൃൃയ
ആദയൃഘടൃൃതൃൃിലൃൃലകൃൃൃയമിലെണൃൃതൃ327ഉതരൃ
നൃൃങൃൃളിലൃൃ.ആർൃൃഐഎസ,്അഥവാറിസർചൃ്ൃ
ആനൃൃഡൃഇനൃൃഫർൃൃലമഷനൃൃസിസൃൃൃൃംലോർൃൃതഡ
വലപൃൃിങൃകണൃൃപെൃീസ്എനൃൃസംഘെനഐകയൃ
രാഷ്പെൃസംഘെനയൃതെലോണൃൃപെൃാകറൃൃൃ്ഡാറൃൃ
എടൃതൃൃൃ നെതൃൃിയ രഠനമാണൃ ഇകൃൃാരയൃം
തതളിയികൃൃൃനൃൃത.ൃ
തോസരലൃൃലോണൃകളൃൃ,കയൃാമറകളൃൃ,തെ

ലിലോംഉരകരണങൃൃളൃൃ,ലോളാർൃൃരാനലൃക
ളൃൃ,എയർൃൃകണൃൃിഷണറൃകളൃൃ,തരനിസിലിലൃൃ
എനൃൃിവഉളൃൃപൃൃതെലകവലം327ഉതരൃനൃൃങൃൃളാ
ണൃഇലപൃൃളൃൃപരൃധാനമായംൃസെനയിലൃൃനി
നൃൃ്ഇനൃൃൃയയിലൃൃഎതൃൃൃനൃൃതതനൃൃ്ഈരഠനം
തതളിയികൃൃൃനൃൃൃ. 2018ലൃൃ നിർൃൃണായകമായ
ഈസാധനങൃൃളൃതെസെനയിലൃൃനിനൃൃൃളൃൃ
ഇറകൃൃൃമതിനെനൃൃിരികൃൃൃനൃൃതൃ66.6രിലൃൃൃയനൃൃ
ലോളറിനാണ.ൃആവർൃൃഷംതോതൃൃംഇറകൃൃൃ
മതിയാകതടൃൃ90രിലയൃണലോളറൃതമനൃൃൃംര
ഠനംരറയൃനൃൃൃ.2018-19കാലഘടൃൃതൃൃിലൃൃഔ
ലദൃയാഗികവിവരം പരൃകാരംസെനയിലൃൃനി
നൃൃൃനെനൃൃിരികൃൃൃനൃൃഇറകൃൃൃമതി76.4രിലയൃ
ണ ലോളറിനൃളൃൃതാണ.ൃഅതിതനൃൃൃ ഭൃരിര
കൃൃവംൃമൃനൃൃവർൃൃഷലതൃൃതൃലൊതലആദയൃംരറ
ഞൃൃിടൃൃൃളൃൃഉതരൃനൃൃങൃൃളാണ.ൃ
തോതൃൃം4,000ലലതറഉതരൃനൃൃങൃൃളാണൃഇ

നൃൃൃയസെനയിലൃൃനിനൃ്ൃഇറകൃൃൃമതിതെയൃൃൃനൃൃ
ത.ൃഇവയിലൃൃ10േതമാനതൃൃിതനൃൃൃകാരയൃതൃൃി
ലൃൃമാപതൃമാണൃഗൗരവംകാണിലകൃൃണൃൃത.ൃഈ
4,000ലലതറ ഉതരൃനൃൃങൃൃളൃതെ 82േതമാനം
അതലൃൃങൃൃിലൃൃ, 3300ലലതറ ഉതരൃനൃൃങൃൃളൃൃ ഇ
ലപൃൃഴംൃസെനയിലൃൃനിനൃൃൃവാങൃൃൃനൃൃതൃത

തനൃൃയാ
ണൃ ലാഭ
കരം. ഇ
തിലൃൃെി
ലസാധ
നങൃൃളൃൃ
സെനമാ
പതൃമാണൃ ക

യറൃൃൃമതി തെ
യൃൃൃനൃൃത.ൃ ഇയ

ർൃൃലോണൃകളൃൃ, തഹഡലൃോണൃകളൃൃ, സമ
ലപൃകാലവവൃഓവനൃകളൃൃ,െിലതരംവാഷിങൃ
തമഷീനൃകളൃൃ തൃെങൃൃിയതവതയലൃൃാം ഇതി
ലൃൃതപൃൃടംൃ.വണൃൃികളൃതെരാർൃൃടസൃൃകളൃൃ,എസ്
കലലറൃൃറൃകളൃതെരാർൃൃടസൃൃകളൃൃ,െിലതരംആ
സിഡൃകളൃൃ,വളങൃൃളംൃകീെനാേിനികളംൃതൃ
െങൃൃിയവതയലൃൃാംസെനമാപതൃമാണൃഉതരൃാദി
പൃൃികൃൃൃനൃൃത.ൃഅതിലലകൃ്ൃകെകൃൃൃകവളതരസൃ
കൃൃിചൃൃൃലവണം.
തോസരലൃൃ- ഇലകൃലപൃോണികസൃ് ഉരകര

ണങൃൃളൃൃ, മരൃനൃൃൃകളൃൃതൃെങൃൃിയവതോതകൃൃ
പരൃാലദേികമായി ഉതരൃാദനം നെതൃൃാനൃളൃൃ
പേൃമതൃൃിലാണൃരാജയൃം.വാണിജയൃവയൃവസായമ
പനൃൃൃാലയമാകതടൃൃഇതൃൃരതൃൃിലൃളൃൃരലലമഖല
കളംൃകതണൃൃതൃൃികൃൃഴിഞൃൃൃ.ഗൃലോരകരണ
ങൃൃളൃൃ,തെരൃപൃ്ൃ,എയർൃൃകണൃൃിഷണറൃകളൃൃതൃെ
ങൃൃിരലസാധനങൃൃളംൃഇതൃൃരതൃൃിലൃൃനിർൃൃമി
കൃൃൃനൃൃവർൃൃകൃ്ൃരലവിധലപൃരാതൃൃാഹനങൃൃളംൃ
നലൃൃകണം. മതറൃൃരൃ രാജയൃതൃൃൃനിനൃൃൃംഇറ
കൃൃൃമതിതെയൃൃാനൃൃരറൃൃാതൃൃസാധനങൃൃളൃൃതി
രിചൃൃറിഞൃ്ൃഅവഇനൃൃൃയയിലൃൃതതനൃൃനിർൃൃമിതചൃൃ
ടൃകൃൃണം. ഇകൃൃാരയൃതൃൃിലൃൃ പഹൃസവൃകാല-ഇെ
കൃൃാലരദൃൃതിതയാറാകൃൃിലവണംനീങൃൃാനൃൃ.

ഓണം:ഗര്ാമീണഷകരളത്്ില്്
1800ഷൊടിഎത്്്ം
തിരൃവനനൃൃപൃരം: പഗൃാമീണ ലകരളതൃൃിതനൃൃൃ വിരണിക
ളൃൃകൃ്ൃെലനംനലൃൃകാനൃൃഈഓണതൃൃിനംൃസർൃൃകൃൃാരിതനൃൃൃ
രണംഎതൃൃൃം.രണൃ്ൃമാസതതൃൃലകൃൃമതരനൃൃഷനൃൃവിതര
ണംപൃർൃൃതൃൃിയാകൃനൃൃതിനിതെ,ഓണതൃൃിനൃമൃമൃ്ൃവീണൃൃൃം
തരനൃൃഷനൃൃനലൃൃകംൃ.ജൃസലയിതലയംൃഓഗസൃൃൃൃിതലതര
നൃൃഷനൃൃമൃനൃൃകൃറായംൃനലൃൃകംൃ.
ഇലപൃൃളൃൃതമയ,ൃജൃണൃൃമാസങൃൃളിതലതരനൃൃഷനാണൃവി

തരണംതെയൃൃൃനൃൃത.ൃ70ലകൃൃലൃതൃളംലരർൃൃകൃൃ്കൃറഞൃൃ
തൃ2600രൃരവീതതമങൃൃിലംൃഓണകൃൃാലതൃ്ൃവീണൃൃൃംസക
കളിതലതൃൃൃം. തരനൃൃഷനൃൃ മസൃൃൃൃറിങൃ 15മൃതലൃൃതതകൃാല
ലതൃൃകൃൃ് നിർൃൃതൃൃിവയകൃൃൃാനൃൃ ധനവകൃപൃൃ് നിർൃൃലദേം ന
ലൃൃകി.അഞൃ്ൃമാസതതൃൃതരനൃൃഷനൃൃകഴിഞൃൃതമയിലൃൃവി
തരണംതെയതൃിരൃനൃൃൃ.
ലോണസ,്തഫസൃൃൃൃിവലൃൃഅലവനൃൃസ,്അഡവൃാനൃൃസ്തൃെ

ങൃൃിരലയിനംആനൃകൃലയൃങൃൃളൃൃജീവനകൃൃാർൃൃകൃൃൃംതോഴി

ലാളികളൃൃകൃൃൃം മൃമൃൃ് ലഭിചൃൃിരൃനൃൃൃ. 100 ദിവസം തികചൃൃ
തോഴിലൃറപൃൃ്തോഴിലാളികളൃൃകൃൃൃം 1000രൃരവീതംന
ലൃൃകാറൃണൃ്ൃ.ഇവതയലൃൃാംഈതോവിഡകൃാലപരൃതിസനൃൃി
യിലംൃ ഉറപൃൃാകൃൃാനാണൃ പേൃമതമനൃൃ് ധനമപനൃൃൃി ലോമസ്
ഐസകൃ്ൃരറഞൃൃൃ.ഒരൃസാമൃൃതൃൃികസഹായവംൃലഭയൃമാ
കാതൃൃ14ലകൃൃതൃൃിലൃൃപൃൃരംകൃടംൃരങൃൃളൃൃകൃൃൃംഅെചൃൃൃപൃ
ടൃൃലൃൃകാലതൃ്ൃ1000രൃരവീതംനലൃൃകിയിരൃനൃൃൃ.ഓണതൃൃി
നൃഎലൃൃാവീടൃൃിലംൃഭകൃൃണകൃൃിറൃ്ൃവിതരണംതെയൃൃാനംൃതീ
രൃമാനിചൃൃൃ.എനൃൃിടൃൃൃംപരൃതിസനൃൃിവനൃൃാലൃൃസമൃഹഅടൃ
കൃൃളവഴിലോ,ജനകീയഭകൃൃണോലവഴിലോഭകൃൃണം
എതൃൃികൃൃണതമനൃൃ്സർൃൃകൃൃാർൃൃനിർൃൃലദേിചൃൃിടൃൃൃണൃൃ്.ഇതിനൃ
തലദൃൃേസൃൃാരനങൃൃളൃതെരദൃൃതിവിഹിതവംൃഉരലോഗി
കൃൃാം.ഓണകൃൃാലതൃ്ൃദൃരിതംഅനൃഭവികൃൃൃനൃൃജനങൃൃതള
സഹായികൃൃൃനൃൃതിനൃസർൃൃകൃൃാരിതനൃൃൃസാമൃൃതൃൃികപരൃയാ
സങൃൃളൃൃതെസമാകിതലൃൃനൃൃൃംധനമപനൃൃൃിരറഞൃൃൃ.

കൊവിഡ;്പ്തിയ
പാകക്്ജ്കസപറ്്്ംബറില്്
തോചൃൃി:രാജയൃതതൃൃകാർൃൃഷികവയൃാവ
സായലമഖലയകൃൃൃ്ലവണൃൃിയൃളൃൃലക
പനൃൃൃസർൃൃകൃൃാരിതനൃൃൃപൃതിയരാതകൃൃജൃ
അടൃതൃൃ മാസംഅവസാനലൃതൃടൃ
കൃെിഉണൃൃാലയകൃൃൃതമനൃൃ്സൃെന.ക
ഴിഞൃൃഘടൃൃങൃൃളിലൃൃ നിനൃൃ് വയൃതയൃസൃൃ
മായിഗൃണലോകൃൃകൃൃളിലലകൃ്ൃലനരി
ടൃ്ൃഎതൃൃൃനൃൃആേവൃാസരദൃൃതികളൃൃഇ
തിലൃൃഉണൃൃാലയകൃൃൃം.
തസപറൃൃൃംരർൃൃ-ഒകലൃറൃൃരർൃൃമാസങൃൃ

ളിലൃൃരണൃ്ൃഘടൃൃമായിടൃൃായിരികൃൃൃംഇതൃ
പരൃഖയൃാരികൃൃൃക.അെിസൃൃാനസൗക
രയൃവികസനം, നിർൃൃമാണലമഖല എ
നൃൃിവയകൃൃൃാകംൃ പരൃാധാനയൃംനലകൃ
ക.അലോതോപൃൃംനഗരങൃൃളിതലരാ
വതപൃൃടൃൃവർകൃ്ൃതോഴിലലഭയൃമാകൃൃാനൃ
ളൃൃരദൃൃതിയൃമൃണൃൃാകൃതമനൃൃാണൃപരൃ
തീകൃൃികൃൃൃനൃൃത.ൃതോഴിലൃറപൃ്ൃരദൃൃതി
യൃലെതിനൃ സമാനമായിടൃൃായിരികൃൃൃം
ഇതൃനെപൃൃാകൃൃൃക.
തോവിഡൃവയൃാരനംമൃലമൃളൃൃതള

ർചൃൃയിലനിനൃ്ൃവിമൃകൃൃമായാലവിക
സനതൃൃിനൃളൃൃ സാധയൃതകളൃണൃൃാ
കംൃ.അെിസൃൃാനസൗകരയൃം,നിർമാ
ണലമഖല ലകപനൃൃൃീകരിചൃൃ് പരൃഖയൃാരന
ങൃൃളകൃെിവരൃലൃപൃളസമൃൃദഘൃെന
യിലഉണർവൃപരൃകെമാകൃതമനൃൃാണൃ
വിലിയിരൃതൃൃല. ഉരലോഗം വർധി
കൃൃൃകയംൃഅതിലൃതെതോഴിലവസര
ങൃൃളഉണൃൃാകൃകയംൃതെയൃൃൃം.അതി
തനൃൃൃസാധയൃതകളലതെിയൃളൃൃനിലകൃൃ
രമാകംൃ അടൃതൃൃ രാതകൃൃജിലൃൃ ഉ
ളൃൃതപൃൃടൃതൃൃൃകതയനൃൃാണൃ പരൃതീകൃൃി
കൃൃൃനൃൃത.ൃ
സവൃനൃൃംപഗൃമങൃൃളിലലകൃ്ൃലൊയവർ

കൃൃ് തിരിതചൃൃതൃൃാന നഗരങൃൃളിതല
തോഴിലവസരം പരൃലോജനതപൃൃടംൃ.
നിർമാണതോഴില ലമഖലയിലമാ
പതൃം65ലകൃൃംഅനയൃസംസൃൃാനതോ
ഴിലാളികളകൃ്ൃലോലിലഭികൃൃൃതമനൃൃാ
ണൃപരൃതീകൃൃികൃൃൃനൃൃത.ൃ

തോമസ ്ഐസക്

പര്ൈംഡേവിൽപ്്ന;209വയ്ാൈാരികള്്
ഡോടീശവ്രന്്ാരായതായിആമഡോണ്്
രംഗളൃര:ൃസപൃരംതഡവിലപൃൃനയിലൃൃ209കചൃൃവെകൃൃാർൃൃലോെീേവൃരനൃൃാരായതാ
യിആമലോണൃൃഇനൃൃൃയയൃതെലമധാവിഅമിതൃഅഗർൃൃവാളൃൃ.4000തെറൃകിെവി
ലപൃൃനകൃൃാർൃൃകൃ്ൃ10ലകൃൃംരൃരയൃതെവിലപൃൃനമറികെകൃൃാനാതയനൃൃൃംഅലദൃൃഹം
രറഞൃൃൃ.പരൃാലദേികവയൃാരാരികതളരിനൃൃൃണയകൃൃൃാനംൃതെറൃകിെ-ഇെതൃൃരം
കചൃൃവെകൃൃാരൃതെവിലപൃൃനവർൃൃധിപൃൃികൃൃാനംൃ പേൃമംനെതൃൃൃനൃൃതിതനൃൃൃസമയ
തൃൃാണൃഈലനടൃൃതമനൃൃൃംഅലദൃൃഹംരറഞൃൃൃ.
കരകൗേലതോഴിലാളികളംൃതനയതൃൃൃൃകാരംൃസൃൃൃൃാർൃൃടൃൃപൃ്ൃപരൃാനഡൃയഥാപകൃ

മം6.7,2.6,2.1ഇരടൃൃിവളർൃൃചൃൃസകവരിചൃൃതായിമലോണൃൃപൃറതൃൃൃവിടൃൃറിലപൃൃർൃൃടൃൃൃ
കളസൃെിപൃൃികൃൃൃനൃൃൃ.ലാപൃലോപ,ൃലോംഅപൃൃയനൃൃസസ്ഉളൃൃപൃൃതെയൃളൃൃവലിയ
ഇലകൃലപൃോണികൃഉരകരണങൃൃളൃൃ,സമ്ാർൃൃടൃ്ൃലോണൃകളൃൃ,വസപ്തൃങൃൃളൃൃതൃെങൃൃിയ
വയാണൃഏറൃൃവംൃകൃടൃതലൃൃവിറൃൃത.ൃ91,000തെറൃകിെഇെതൃൃരംകചൃൃവെകൃൃാതര
രതങൃൃടൃപൃൃിചൃൃൃതോണൃൃൃനെതൃൃിയവിലപൃൃനഓഗസൃ്ൃൃൃഏഴിനാണൃസമാരിചൃൃത.ൃ

തോചൃൃി:തൃെർൃൃചൃൃയായരണൃൃാംദിവ
സവംൃലകരളതൃൃിലൃൃസവൃർൃൃണ
വിലകൃതൃൃതനഇെിഞൃൃൃ.
ഒരൃരവനൃ800രൃരകൃ
റഞൃൃ് 40800രൃരയി
ലാണൃ ഇനൃൃതല വയൃാ
രാരം നെനൃൃത.ൃ ഒരൃ
പഗൃാമിനൃ 5100 രൃരയാ
ണൃനിരകൃൃ്.കഴിഞൃൃഒ
രാഴെൃകാലംതോണൃൃ്വ
നൃൃഇെിവാണിത.ൃ
രണൃൃ് ദിവസതൃൃിനിതെത

തനൃൃസവൃർൃൃണവിലയിലൃൃരവനൃ
800 രൃരയൃതെ കൃറവാണൃണൃൃാ
യിരികൃൃൃനൃൃത.ൃ ഓഗസൃൃ്ൃൃ മാസതതൃൃ
ഏറൃൃവംൃഉയർൃൃനൃൃവിലരവനൃ42000
രൃരയായിരൃനൃൃൃ. െരിപതൃതൃൃിതല തതനൃൃ
എകൃൃാലതതൃൃയംൃഉയർൃൃനൃൃസവൃർൃൃണവില
യാണിത.ൃമൃനൃൃൃദിവസംതോണൃൃാണൃഅ
തിലൃൃഇെിവൃണൃൃായത.ൃഇനൃൃൃയനൃൃവിരണിയിലംൃആലോ
ളവിരണിയിലംൃഇനൃൃതലസവൃർൃൃണവിലഇെിഞൃൃിടൃൃൃണൃ്ൃ.ഇ
നൃൃൃയനൃൃവിരണികളിലൃൃഇനൃ്ൃസവൃർൃൃണതൃൃിതനൃൃൃമാപതൃമലൃൃതവളൃൃിയൃ
തെയംൃവിലഇെിഞൃൃിടൃൃൃണൃ്ൃ.എംസിഎകൃസിലൃൃഒകലൃറൃൃരർൃൃസവൃർൃൃണഫയൃൃ
ചൃൃറൃകളൃൃ10പഗൃാമിനൃ0.63േതമാനംഇെിഞൃ്ൃ54,600രൃരയിതലതൃൃി.മൃ
നൃ്ൃദിവസതൃൃിനൃളൃൃിലൃൃഇതൃരണൃൃാമതതൃൃഇെിവാണ.ൃഎംസിഎകസൃിതല
സിലൃൃവർൃൃഫയൃൃചൃൃറൃകളൃൃഒരൃേതമാനംകൃറഞൃ്ൃകിലോയകൃൃ്ൃ74,700രൃ
രയിതലതൃൃി.
ആലോളവിരണിയിലൃൃലോളറിതനൃൃൃസമൃൃർൃൃദംവിലഇെിവൃവരാനൃൃകാ

രണമായിടൃൃൃണൃ്ൃ.സല്ൊടൃ്ൃസവൃർൃൃണവില0.3േതമാനംഇെിഞൃ്ൃ2,021.32
ലോളറിതലതൃൃി.യൃഎസ്ഫയൃൃലചൃൃഴൃസ്0.3േതമാനംഇെിഞൃൃ്2,033.60
ലോളറിതലതൃൃി.തവളൃൃിവിലഔണൃൃസിനൃ1.2േതമാനംഇെിഞൃ്ൃ28.81
ലോളറിലംൃപൃൃാറൃൃിനം0.9േതമാനംഇെിഞൃ്ൃ978.10ലോളറിലൃതമതൃൃി.

സവ്ര്്ണവില
വീണ്്്ംഇടിഞ്്്

ചൈനീസ്ആധിപതയ്ംക്റയക്്്ാന്്
ആദയ്ംഒഴിവാഷക്്ണ്്ത്
327ഉതപ്ന്്ങ്്ള

ബൃദൃൃിമൃടൃൃൃകളൃതെകാലമാണൃരലലപൃൃഴംൃതെറിയസാ
മൃൃതൃൃികഅചൃൃെകൃൃംലവണംഎനൃൃആപഗൃഹംഇെതൃൃര
കൃൃാരൃതെമനസിലൃൃലോനൃൃിപൃൃികൃൃൃക.സാമൃൃതൃൃികഅ
ചൃൃെകൃൃംരണൃ്ൃകൃറചൃ്ൃരണംസാമൃൃാദികൃൃലായിരൃനൃൃൃ.
മൃതപൃൃതകൃൃസമൃൃാദയൃംഎനൃൃൃരറയൃലപൃൃളൃൃമലയാളി
ലെർൃൃനൃൃിരൃനൃൃതൃനാടൃൃിപൃറങൃൃളിതലതെറിയെിടൃൃികളി
ലായിരൃനൃൃൃ.െിടൃൃികമൃൃനികളൃൃരലതംൃനിലകൃൃരകതര
െതികൃൃാനൃൃതൃെങൃൃിയലപൃൃളൃൃമലയാളിരതിതയഅവ
ലോടൃസലാംരറഞൃൃൃ.കഴിഞൃൃരതൃൃൃവർൃൃഷമായിമയൃൃ
ചൃൃലൃൃഫണൃൃിലംൃ,ഓഹരികളിലൃമൃളൃൃനിലകൃൃരമാണൃര
ലഇെതൃൃരകൃൃാരൃതെയംൃസകമൃതലൃൃആയിരൃനൃൃത.ൃഎ
നൃൃാലൃൃആലോളസാമൃൃതൃൃികമാനൃൃൃയവംൃഅതിനൃരി
നൃൃാതല തോവിഡംൃ എതൃൃിയലോതെ അവിതെയംൃ
സകതൊളൃൃിതൃെങൃൃി.തോവിഡൃകാലതൃൃ്എങൃൃതന
സമൃൃാദയൃംലവണംഎനൃൃൃളൃൃതൃരലതരയംൃഅലടൃൃൃനൃൃപരൃ
ധാനലോദയൃമാണ.ൃഎങൃൃതനസാമൃൃതൃൃികഅചൃൃെകൃൃ
തൃൃിലലകൃ്ൃനീങൃൃണംഎനൃൃൃളൃൃതാണ.ൃഅതൃതോണൃ്ൃക
രൃതലോതെയൃളൃൃ  ഒരൃഫിനാഷയൃലൃൃപൃൃാനിങൃൃാണൃധ
നൃൃഗൃരൃെർൃൃചൃൃതെയൃൃൃനൃൃത.ൃ
ഇനൃൃൃയയിതലമികചൃൃസാമൃൃതൃൃികവിദഗധൃരാണൃഈ

രീതിയിലൃൃസാമൃൃതൃൃികഅചൃൃെകൃൃതൃൃിലൃതെനമൃൃളൃൃനി
ലകൃൃരങൃൃളിലലകൃ്ൃതിരതകലൊകണംഎനൃ്ൃനിർൃൃലദേി
കൃൃൃനൃൃത.ൃ അതിനൃ ആദയൃരെി തെറിയകെങൃൃളൃൃ കൃറ
യകൃൃൃൃകഎനൃൃൃളൃൃതാണ.ൃഅതിനൃരലോഗിലകൃൃണൃൃസ
മയംആണിത.ൃനിങൃൃളൃതെസകയിലൃളൃൃസവൃർൃൃണനി
ലകൃൃരംപരൃലോജനതപൃൃടൃതൃൃണം.സവൃർൃൃണവിലകൃതി

ചൃൃ്ഉയനൃൃിരികൃൃൃകയാണ.ൃപൃതിയതൃവാങൃൃാനൃൃരറൃൃിതലൃൃ
ങൃൃിലംൃനിലവിലൃളൃൃവലിയകെങൃൃളൃൃഒഴിവാകൃൃാനൃൃ

ബൃദൃൃിരരമായിഇലപൃൃളൃൃസവൃർൃൃണതതൃൃഉരലോഗികൃൃ
ണം.രലരംൃസവകാരികമായിസവൃർൃൃണതതൃൃകാണൃ
നൃൃതിനാലൃൃ കെം കൃമിഞൃൃൃ കൃടൃലൃപൃഴംൃ സവൃർൃൃണ
തതൃൃവിലൃൃകൃൃാതതസവൃർൃൃണവായരൃയൃതെരിനൃൃാതല
ലൊകാറൃണൃൃ്.ഇതൃയഥാർഥതൃൃിലൃൃപരൃശനൃങൃൃളൃൃസങൃൃീ
ർൃൃണമാകൃൃൃകയാണ.ൃസാധികൃൃൃനൃൃവർൃൃസവൃർൃൃണംവിറൃൃൃ
വായരൃതിരിചൃൃെയകൃൃൃാനൃൃരറൃൃൃനൃൃവർൃൃആവഴിലോകൃൃൃ
ക.അതൃതതനൃൃയാണൃമികചൃൃമാർൃൃഗവംൃ.
ലെംതഡലപൃൃസിറൃൃൃകളൃതെരലിേപകൃമാതീതമായികൃ

റയൃനൃൃതിലൃൃമൃതിർൃൃനൃൃരൗരനൃൃാരംൃവിരമിചൃൃജീവനകൃൃാ
രൃതോതകൃൃആേങൃൃാകൃലരാണ.ൃഅലതസമയം,പൃതിയ
സവൃകാരയൃരാങൃൃൃകളൃൃ ലസവിങസൃ്അകൃൃൗണൃൃൃകളിലൃൃ
ലൊലംൃഏഴൃേതമാനംവാഗദൃാനംതെയൃൃൃനൃൃൃ.രലകൃ,ൃ
നിങൃൃളൃൃഒരൃറിസ്കൃഎടൃലകൃൃണൃൃതൃലൃടൃഎനൃൃ്ആ
ലോെികൃൃൃക. രാങൃൃിങൃ നിലകൃൃരങൃൃളൃതെ ഇനഷവൃറ
നൃൃസ്രരിരകൃൃഅഞൃ്ൃലകൃൃംരൃരയകൃൃ്ൃവതരയാകൃൃിഉ
യർൃൃതൃൃിയിടൃൃൃണൃൃ്. സമൃൃദൃവയൃവസൃൃയൃതെ ലൊകൃൃ് എ
ലങൃൃടൃൃാതണനൃ്ൃവളതരവയൃകൃൃമായതിനാലൃൃനിങൃൃളൃതെ
രണംഇലപൃൃളൃൃസൃരകൃൃിതമായസൃൃലതൃൃാതണങൃൃിലൃൃ,
സൃൃിതിതമചൃൃതപൃൃടൃനൃൃതൃവതരഅഞൃ്ൃലകൃൃതൃൃിലൃൃകൃ
ടൃതലൃൃഏലങൃൃലടൃൃകൃൃൃംനീകൃൃരൃത.ൃ
കെരാധയൃതകഴിഞൃൃാലൃൃഅടൃതൃൃതൃആലോഗയൃകാ

രയൃങൃൃതളകൃൃൃറിചൃൃൃളൃൃപേൃദൃൃയാണ.ൃഎലൃൃാവരംൃആപഗൃഹി

കൃൃൃനൃൃതൃ ഒരൃ തോവിഡൃ ഇനൃൃഷവൃറ
നൃൃസ് സവൃനൃൃമാകൃൃാനാണ.ൃ ഇതിലൃൃ
അറിലയണൃൃ പരൃധാനകാരയൃംനിങൃൃ
ളൃൃകൃൃ്നലൃൃആലോഗയൃഇനഷവൃറനൃൃസ്
ലൊളിസിയൃതണൃൃങൃൃിലൃൃ,അതൃ തോ
വിഡൃെികിതൃൃയകൃൃൃൃംരരി
രകൃൃഉറപൃൃൃനലൃൃകൃനൃൃൃതണൃൃനൃൃ്മന
സിലാകൃൃൃക. തോവിഡൃ രാധി
കൃൃൃനൃൃ ഒരാളൃൃകൃൃ് െികിതൃൃ
യകൃൃൃായികൃറഞൃൃതൃ5-6ലകൃൃം
രൃരയൃതെ ഇനഷവൃറ
നൃൃസ് കവർൃൃ ലവണൃൃി
വരംൃ. അതിനാലൃൃ
നിലവിലൃൃ തഹ
ലൃൃതൃ്ൃഇനഷവൃറനൃൃസ്
ഇലൃൃാതൃൃവർൃൃഅപതൃയംൃ
തൃകയകൃൃൃൃളൃൃ തോവിഡൃ
ലൊളിസി തതനൃൃ എടൃകൃൃ
ണം. കാതൃൃിരിപൃൃ് കാലയള
വ,ൃ മറൃൃ് വയൃവസൃൃകളൃൃഎ
നൃൃിവതയകൃൃൃറിചൃൃ് മന
സിലാകൃൃിയ ലേഷം
മാപതൃം ലൊളിസിഎ
ടൃകൃൃാനൃൃ പരൃലതൃയകം
പേൃദൃൃികൃൃൃക.
ഫികസൃഡൃ തഡലപൃൃസിറൃൃ്

(എഫഡൃി),മയൃൃചൃൃലൃൃഫണൃൃൃ
കളൃൃ (എംഎഫ)ൃ എനൃൃിവ
യിലൃൃ നിനൃൃ് രണം മാറൃൃാ
നംൃനിലകൃൃരകർൃൃഇലപൃൃളൃൃ
ആലോെികൃൃൃനൃൃണൃൃ്. േരി
യായമയൃൃചൃൃലൃൃഫണൃ്ൃസ്കീമൃ
കളൃൃതതരതഞൃൃടൃകൃൃൃനൃൃതൃ

സാധാരണ നിലകൃൃരകതര സംരനൃൃിചൃൃ്
ബൃദൃൃിമൃടൃൃായിരികൃൃൃം.അതിനാലൃൃ
നിലകൃൃരികൃൃൃനൃൃതിനൃമൃമൃ്ൃവി
ദഗധൃ ഉരലദേം ലതെണം.രാ
ധയൃതകളൃൃകൃറയകൃൃൃാനംൃ വരൃ
മാനം വർധിപൃൃികൃൃാനൃമൃളൃൃ മ
റൃൃൃ വഴികളൃൃ കതണൃൃതൃൃണം.
രലരംൃ ഇലപൃൃളൃൃ തതനൃൃ
പെൃാകൃ്ൃമാറൃൃിയിടൃൃൃണൃ്ൃ.പരൃതീ
കൃൃകളൃൃകൃറചൃൃ്,സമൃൃാദി
കൃൃാനൃൃ മറൃൃൃ വഴികളൃൃ ക
തണൃൃതൃൃികഴിഞൃൃൃ,അതി
ലലകൃൃ് മാറണം. ഓലോരൃ
തൃൃരംൃ അവരൃതെ സൃൃി
രംതപൃരാഫഷനൃരകരം
മതറൃൃനൃൃൃകൃെി ഉറപൃൃികൃൃ

ണം.അടൃതൃൃരഞൃൃവതൃസരരദൃൃ
തിയിലൃൃഅതൃഉണൃൃാവണം.നമൃൃൃലെ

തായവഴികളൃൃകതണൃൃതൃൃാം.മൃലനൃൃടൃൃൃലൊകാം.

സവ്ർണം
40,800

തവളിതചൃൃണൃൃ:മിലൃൃിങൃ 16,400
തവളിതചൃൃണൃൃ 15,000
തകാപരൃ 10,070-10,500
രിണൃൃാകൃ്ൃഎകസൃത്രലൃൃർൃൃ 2400
രിണൃൃാകൃ്ൃലറാടൃൃറി 3100
കൃരൃമൃളകൃഅണൃൃഗാർൃൃരിളൃൃഡൃ31,400
പൃതിയകൃരൃമൃളകൃ 30,400
കൃരൃമൃളകൃഗാർൃൃരിളൃൃഡൃ 33,400
ചൃകൃ്ൃമീഡിയം 25,500
ചൃകൃ്ൃതരസൃ്ൃൃൃ 27,500
മഞൃൃളൃൃനാെനൃൃ ഇലൃൃ
ലസലം-ഈലറാഡൃ7200-7700
കാഞൃൃിരകൃൃൃരൃ 1850
അെയകൃൃൃനയൃൃ ഇലൃൃ
അെയകൃൃൃഓളൃൃഡൃ28,000-29,000
രഞൃൃസാര 3720
മൃളകൃ 13,000-24,000
ഉഴൃനൃ്ൃ 9,000-10,000
തെറൃരയർൃൃ 9,000-10,000
കെല 5400-6500

മൃതിര 3700
എളൃ്ൃ 13,000-14,000
മലൃൃി 7400-19,000
രചൃൃരിനമൃൃർൃൃ22600-3400
പൃഴൃകൃൃലരി(ജയ)3400-3500
ജാതികൃൃതതാണൃൃനൃൃ(കിലലാ)180-200
ജാതികൃൃതതാണൃൃിലൃൃാതൃൃതൃ(കിലലാ)

360-390
ജാതിരപതൃിമഞൃൃ-ചൃവപൃ്ൃ(കിലലാ)

900-1000
പഗൃാമൃൃൃ(കിലലാ) 550

റരർൃൃആർൃൃഎസ്എസ്5ലപൃഗഡൃ
12,400-13,100

റരർൃൃആർൃൃഎസ്എസ്4ലപൃഗഡൃ13,400
ഒടൃൃൃരാലൃൃ 8000
ലാറൃൃകസൃ് 8200

സവൃർൃൃണം 40,800
രാംഓയിലൃൃ 8350

വിനിമയനിരകൃ്ൃ

SENSEX:38,407.01(+224.93)
NIFTY: 11,322.50(+52.35)

ഡോളര്് 74.72
യ്ഡോ 88.07
പൗണ്്് 97.93
സവ്ിസഫ്ര്ാങ്്് 81.91
സിംഗപ്്്ര്്ഡോളര്്54.51
ഓസഡ്ഫ്േലിയന്് 53.68
കഡേേിയന്് 56.25
ബഹേിന്്ദിോര്് 198.00
ക്വൈറ്്്ദിോര്് 244.13
ഒമാേിേിയാല്് 194.31
സൗദിേിയാല്് 19.89
യ്എഇദിര്്ഹം 20.32
ഖത്്ര്് 20.45

സാമ്്ത്്ികഅച്്ടക്്ത്്ിന്പ്്ാനിങ്വേണം

തൃശൃർ:ലോകതതൃൃഅണിയിതചൃൃരൃ
കൃൃൃക എനൃൃ ലകൃൃൃയതൃൃിലൃനൃൃി പരൃവ
ർൃൃതൃൃികൃൃൃനൃൃപരൃമൃഖജവൃലൃൃറിപരൃാനൃൃഡാ
യ ലോയൃആലൃകൃൃാസ,്ഫാഷനൃൃ രംഗ
തതൃൃഏറൃൃവംൃപൃതിയ തപൃെനൃൃഡൃകളംൃ
നൃതനഡിസസനൃകളംൃഅവതരിപൃൃി
കൃൃൃനൃൃഫാഷനൃൃതഡസൃൃൃൃിലനഷനൃൃ-ലോളി
സിലൃൃകൃസ്അതിനൃതനലോപൃൃിങൃഅ
നൃഭൃതിയൃമായിഇനിപൃതിയരൃരതൃൃി
ലൃൃ.തിരൃവലൃൃയിതലലോയൃആലൃകൃൃാസ,്
ലോളിസിലൃൃകൃസ്ലോറൃമൃകളാണൃഅ
തയൃാധൃനികസൗകരയൃങൃൃലോടൃകൃെിന
വീകരിചൃൃത.ൃ
ഇനൃൃൃയനൃൃ,ഇനൃൃൃർൃൃനാഷണലൃൃഡിസസ

നൃകളിലൃളൃൃസംശൃദൃൃ 916രിഐഎ
സ്ഹാളൃൃമാർൃൃകൃ്ൃഡൃസവൃർൃൃണാഭരണങൃൃളൃ
തെപൃതൃൃനൃൃഡിസസനൃകളിലംൃരാലറൃൃ
ണൃകളിലൃമൃളൃൃആഭരണങൃൃളൃൃഏറൃൃവംൃ
കൃറഞൃൃരണികൃൃൃലിയിലൃൃ ലോയൃആ
ലൃകൃൃാസ്ഒരൃകൃൃിയിരികൃൃൃനൃൃൃ.ലവദതെം
രിളൃൃജവൃലൃൃറി,ആനൃൃൃികൃകലകൃൃനൃൃസ,്കി
ഡൃസ്കലകൃൃനൃൃസ,്െർൃൃകൃൃിഷ്ജവൃലൃൃറി,ലോ
ലഡണൃൃകണൃൃംപരൃറികലകൃൃനൃൃ,സ്തരഷയൃ
ലൃൃസപൃരഡലൃൃകലകൃൃനൃകളൃൃ,രതൃനപരൃ
ഷയൃസ്ലറൃൃൃൃണൃൃജവൃലൃൃറിതൃെങൃൃിയആഭര
ണലപൃേണിയിലൃൃനിനൃൃൃംഏറൃൃവംൃപൃതി

യഡയമണൃൃ്കലകൃൃനൃകളിലൃൃനിനൃൃൃം
ഓലോരൃതൃൃരൃലെയംൃ മനസിനിണങൃൃി
യവഇവിതെനിനൃൃൃംതതരതൃഞൃടൃകൃൃാ
വൃനൃൃതാണ.ൃ
ഉരലോകൃൃാകൃൃളൃതെ സകവേമൃളൃൃ

രഴയസവൃർൃൃണാഭരണങൃൃളൃൃഏതൃജവൃലൃൃറി
യിലൃൃ നിനൃൃൃം രർൃൃലചൃൃയൃസ് തെയതൃതാ
യാലംൃവിരണിയിതലഏറൃൃവംൃഉയർൃൃനൃൃ
വിലനലൃൃകിലോയൃആലൃകൃൃാസ്ലോ
റൃമൃകളിലൃൃതിരിതചൃൃടൃകൃൃൃനൃൃൃ.സകമാ
റൃനൃൃസവൃർൃൃണതൃൃിതനൃൃൃരണംഉെനെിഉര
ലോകൃൃാവിനൃലോറൃമിലൃൃനിനൃൃൃംസക
പൃൃറൃൃാവൃനൃൃതംൃഅതലൃൃങൃൃിലൃൃഎകൃസ്ലെ
ഞൃ്ൃതെയതൃൃവിലയിലോതൃകൃൃതൃൃിലോ
കൃറവൃ വരാതത ഏറൃൃവംൃ പൃതിയ ഡി
സസനൃകളിലൃളൃൃ 916 രിഐഎസ്

ഹാളൃൃമാർൃൃകൃൃ്ഡൃ സവൃർൃൃണാഭരണങൃൃളാ
കൃൃിമാറൃൃൃനൃൃതിനൃളൃൃസൗകരയൃവംൃലോ
കതൃൃിതനൃൃൃ പരൃിയതപൃൃടൃൃ ജവൃലൃൃർൃൃകസൃൃൃൃലമഴൃ
സിനായി ഒരൃകൃൃിയിരികൃൃൃനൃൃൃ. കൃൊ
തത, അനൃദിനം കൃതിചൃൃൃയരൃനൃൃ സവൃ
ർൃൃണവിലവർൃൃധനവിലൃൃനിനൃൃൃംരകൃൃലന
ൊനൃൃ,മനസിനിഷൃൃതപൃൃടൃൃസവൃർൃൃണാഭരണ
ങൃൃളൃൃഅഡവൃാനൃൃസ്ബൃകൃൃ്തെയൃൃൃനൃൃതി
നൃളൃൃ സൗകരയൃവംൃ പരൃലോജനതപൃൃടൃ
തൃൃാവൃനൃൃതാണ.ൃ
ഉരലോകൃൃാകൃൃളൃൃകൃൃ് ലോലോതൃൃര

നിലവാരംപൃലർൃൃതൃൃൃനൃൃ തെകൃസസൃൃൃൃല
ലോപൃൃിങൃഅനൃഭൃതി സമൃൃാനികൃൃൃനൃൃ
ലോളിസിലൃൃകൃസിലൃൃതമനൃൃസ,്ലലഡീസ,്
കിഡൃസ്എനൃൃിവയൃതെവിോലമായക
ലകൃൃനൃകളാണൃഒരൃകൃൃിയിരികൃൃൃനൃൃത.ൃ
വിവാഹലവളകളൃൃകൃൃായൃസവിലേഷമാ
യിരൃരകലൃൃപൃൃന തെയതൃസ്തരഷയൃലൃൃ
തവഡിങൃൃ് കലകൃൃനൃൃസ,് ഡിസസനർൃൃ
സാരികളൃൃ,തലഹങൃൃലോളികളൃൃ,ചൃരിദാ
റൃകളൃൃ,കൃർൃൃതൃൃികളൃൃ,കൃർൃൃതൃൃകളൃൃ,ലോ
ർൃൃമലൃൃ പഡൃസ് തമറൃൃീരിയലൃൃസ,് തഡയൃലി
തവയറൃകളൃൃ തൃെങൃൃി ഏതവസരതൃൃി
നംൃഅനൃലോജയൃമായവസപ്തൃവിസമ്യ
ങൃൃളൃൃസവിലേഷലോംരിലനഷനൃകളി
ലംൃഡിസസനൃകളിലംൃഇവിതെനിനൃൃൃം

തതരതഞൃൃടൃകൃൃാം.
വിവാഹമൃഹൃർൃൃതൃൃതൃൃിനൃ പൃർൃൃണത

ലയകാനൃൃപരൃലതൃയകംരൃരകലൃൃപൃൃനതെ
യതൃ രടൃൃൃസാരികളൃതെ അനൃരമമായ
ലേഖരവംൃഫാഷനൃൃതഡസൃൃൃൃിലനഷനൃൃഒ
രൃകൃൃിയിരികൃൃൃനൃൃൃ. കാഞൃൃിപൃരം തന
യൃതൃൃൃപഗൃാമങൃൃളിലൃൃനിനൃൃൃംരരിെയസ
മൃൃനൃൃരായതനയൃതൃൃൃകാരതനൃൃൃഅമൃലയൃ
കലാസൃഷൃൃികളായ കാഞൃൃിപൃരം ലപൃേ
ണി സവൃപൃനതൃലയൃമായ വിവാഹതൃൃിനൃ
ഏറൃൃവംൃഅനൃലോജയൃമാണ.ൃഇതിനൃപൃ
റതമ സവലദഹിപൃൃടൃൃ്, സനൃൃസ്കാർൃൃ, െി
പതൃാംഗദതൃെങൃൃിയവയംൃഡിസസനർൃൃ
സപൃരഡലൃൃകലകൃൃനൃകളൃതെയംൃലോടൃൃ
ണൃൃസാരികളൃതെയംൃവിപൃലമായകലള
കൃൃനൃൃലോളിസിലൃൃകൃസിലൃണൃ്ൃ.
സർൃൃകൃൃാരംൃ ആലോഗയൃവകൃപൃൃൃം അ

നൃോസികൃൃൃനൃൃ മാർൃൃഗനിർൃൃലദേങൃൃളൃൃ
പൃർൃൃണമായംൃരാലിചൃൃൃതോണൃൃാണൃലോ
യൃആലൃകൃൃാസ,്ലോളിസിലൃൃകൃസ്ലോ
റൃമൃകളൃൃ പരൃവർൃൃതൃൃികൃൃൃനൃൃത.ൃ ഉരലോ
കൃൃാകൃൃളൃതെയംൃ ജീവനകൃൃാരൃതെയംൃ
സൃരകൃൃയകൃൃൃാവേയൃമായഎലൃൃാവിധമൃ
നൃൃകരൃതലൃകളംൃ സവൃീകരിചൃൃൃതോണൃൃാ
ണൃഇവിതെഉരലോകൃൃൃലസവനംഉറപൃൃാ
കൃൃൃനൃൃത.ൃ

ഷോപ്്ിങ്്ിന്പ്ത്പ്ത്്ന്്ഭാവവ്മായിനവീകരിച്്
ഷോയ്ആല്ക്്ാസ,്ഷോളിസില്്ക്സ്തിര്വല്്ഷോറ്മ്കള്്
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Lightings at  Shri Krishna Pranami temple on the eve of  Janmashtami festival in
Bhopal on Tuesday.

MPSTDC hotels & restaurants to reopen
SPL CORRESPONDENT

Bhopal
The State Tourism Develop-
ment Corporation has resumed
operations of  all its hotels and
restaurants located in the state
for food lovers. Managing Di-
rector of  the corporation, S.
Vishwanathan informed that
all hotels and restaurants in
Bhopal, Indore, Jabalpur,
Gwalior, Khajuraho and Pach-
marhi regions are being re-
started on the demand of
tourists. In the period of  Un-
lock-1, the Corporation started
its 35 hotels and restaurants in
the state in the first phase.

Corporation Palash Resi-
dency, Wind and Waves, Picnic

at Kerwa have been started by
the Corporation. In the rainy
season, the wind and waves and
picnic at Kerwa have been a fa-
vorite of  the tourists. At the
same time, all the hotels and
restaurants of  the corporation
including Hotel Kalchuri Resi-
dency in Jabalpur, Tansen Res-
idency in Gwalior have been
restarted for tourists and food
lovers.

Vishwanathan informed that
all hotels and restaurants are
being operated by compulsorily
following the guidelines and
line operating procedures is-
sued for hotels and restaurants
issued by the Union Ministry of
Tourism and State Health De-

partment. The tourism develop-
ment corporation had stopped
operating these hotels and
restaurants due to Covid-19.

It is noteworthy that the Food
Home Delivery Service and
Take Away Service launched
through the MPT Fusion app
are being run by the Tourism
Development Corporation from
May-June for food lovers,
which are unchanged. The cor-
poration is offering rooftop
restaurant located at Minto
Hall in Bhopal, Tansen Resi-
dency of  Gwalior and safe
home delivery service and take
away facility of  favorite dishes
from Kalchuri Residency, Ja-
balpur.

Covid cases in State
cross 40,000-mark

CHIEF REPORTER

Bhopal
On Tuesday evening, 100 new
corona infections and six
deaths were reported in Bhopal
in the last 24 hours. At the
same time, Hamidia Art and
Commerce College has been
closed for two days after a peon
was found to be infected.

The process of  admission
has started in the college from
August 5, in such a situation
that the candidates for admis-
sion were coming in the morn-
ing, who has been asked to go
to other government colleges
and get the verification done
for admission. The first round
of UG admission is going on.

The district administration
has issued instructions to seal
Hamidia Art and Commerce Col-
lege after a peon came positive.
According to the information,
the peon had signed the docu-
ments of the staff meeting of the
professors on Monday. During
this time he came in contact with
every professor. Meanwhile, his
corona report came positive. The
professors have also been asked
to remain quarantined after the
report came out.

Chief Minister Shivraj Singh
Chouhan has said that the re-
covery rate of  corona in the
state is continuously increas-
ing and large number of  pa-
tients are going home after
getting healthy. This is a good
sign that the number of  active
patients is coming down. At
present, the recovery rate of

the state has been 75.1 percent
and the number of  active pa-
tients has gone up to 9105.

CM Shivraj said that the
death rate in the state is 2.54
and is making every effort to
minimise it. Good arrange-
ments have been made for free
treatment of corona patients in
Covid hospitals of  the state.

During the review meeting, it
was told that the maximum 176
new patients of  corona in the
state have been found in In-

dore. 100 new patients have
been found in Bhopal, 89 in
Gwalior, 54 in Jabalpur and 28
in Vidisha on Tuesday. Chief
Minister Chouhan instructed
to take special care in these dis-
tricts.

Chief Minister Chouhan said
that corona testing capacity is
being continuously increased
in the state for early identifica-
tion and treatment of  patients
with 21217 being tested yester-
day.

Corona positive cases so far in MP: 40734

Deaths so far in MP: 1033

Recovery so far in MP: 30596

Indore -8900, Bhopal -7870, Ujjain- 1341, Jabalpur- 1939,
Khargone- 954, Dhar -509, Khandwa -720, Raisen- 432,
Hoshangabad -300, Barwani -918, Dewas -499,
Burhanpur -502, Ratlam -574, Morena -1814, Vidisha -431,
Agar Malwa -110, Mandsaur -520, Shajapur -321,
Sagar-807, Chhindwara-239, Gwalior- 3064, Sheopur- 296,
Neemuch -847, Harda-233,Alirajpur-214, Shahdol-145,
Rewa-451, Shivpuri-398, Tikamgarh-340, Anuppur-90,
Betul-307, Dindori-59, Ashoknagar-124, Panna-154,
Satna-278 ,Jhabua-237, Sehore-388, Guna-106, Bhind-508,
Mandla-74, Seoni-76, Sidhi -135, Datia -322, Damoh-367,
Umaria-56, Singrauli-190, Rajgarh-426, Chattarpur-403,
Balaghat -173, Narsinghpur-242, Katni-265, Niwari-66

Indore 336, Ujjain 75, Bhopal 226, Khargone-19, Dewas -13,
Khandwa-20, Hoshangabad-10, Raisen-9, Mandsaur-11,
Burhanpur -25, Jabalpur -40,  Dhar-10, Agar Malwa-4,
Shajapur-6, Chhindwara-2, Ashoknagar-3,Satna -12,
Sagar -37, Sehore-14, Gwalior-18, Neemuch-9, Jhabua-4,
Umaria-2, Mandla -1, Datia -4, Barwani-8, Ratlam-14, 
Rajgarh-11, Morena-11, Sheopur -2. Tikamgarh-9, 
Rewa-8, Guna -4, Katni-6, Harda-6, Sidhi-1, Alirajpur-2,
Shivpuri -3, Bhind-2, Betul-5, Narsinghpur-2, Seoni-4,
Singrauli-5, Chattarpur -9, Vidisha-6, Damoh-5

State Congress
leader succumbs to
Covid-19 in Delhi

SPL CORRESPONDENT

Bhopal
Senior Congress leader and
Digvijay Singh supporter,
State Congress Committee
Vice President Brajmohan
Singh Parihar died early
today. After receiving Coron-
avirus positive reports, he
was admitted to SIMS Hospi-
tal in Gwalior recently where
due to worsening health, he
was admitted to Medanta Hos-
pital in Gurugram where he
breathed his last at 5 am yes-
terday.

Shortly before his death, a
new report of  his infection
came negative. His last rites
was performed in Gwalior fol-
lowing Covid-19 guidelines.

Born on October 2, 1948,
Mahatma Gandhi's birthday,
Brajmohan Singh Parihar
joined the Congress at a
young age. He came into ac-
tive politics from his student
life. He first entered the Con-
gress through NSUI and then
in the Youth Congress and
during this time he held many
posts. He was also elected as a
Councilor in Gwalior Munici-
pal Corporation and was a
member of  the Mayor in
Council, Parihar was also the
leader of  the Congress Coun-
cilor Party.

Govt to hold
talks with
transporters

SPL CORRESPONDENT

Bhopal
Transport and Revenue Min-
ister Govind Singh Rajput
said that the government is
with the truck owners in con-
nection with going on strike
of  the truck association in
the state. We have received
the memorandum. Repre-
sentatives of  the association
are being invited to discuss.
Chief  Minister Shivraj
Singh Chauhan has been
made aware of  the situation.

The Transport Minister
said that the Government
had seriously considered the
demand of  the Truck Associ-
ation against the previous
government to pay a lump
sum lifetime tax to the truck
owners. The Chief  Minister
had directed to deposit life
time tax in installments.

He said that partial truck
services continued in the
state yesterday, due to which
the supply of  essential com-
modities like milk, medicine
and petrol continued. He
said that the officials of  the
truck association had come
for discussion and had given
the memorandum. 

Their representatives or
officials are invited to dis-
cuss their demands. The
government is with them.
Any demand related to the
Transport Department will
be resolved soon, said Minis-
ter Rajput.

CM promises unified job portal for State
SPL CORRESPONDENT

Bhopal
Chief  Minister Shivraj Singh
Chouhan while addressing
the webinar on Atmanirb-
har Madhya Pradesh has
said that efforts should be
made in this direction that
every person seeking em-
ployment should get em-
ployment to the best of  their
ability and employment
seekers should become so
capable that one day they
will be in a position to give
employment.

CM Chouhan said that in-
tegrated job portal will be
prepared in Madhya
Pradesh. Its benefits will
be provided to the needy.
This will make it easier for
youth to get employment in
various fields according to
their skills.

In Madhya Pradesh,
when skill mapping was
done through the employ-
ment bridge portal in the
Corona era, many skills
were revealed. Their num-
ber was more than seven
lakhs. Suitable jobs are
being created to provide
employment to them-he

said.
Explaining further, he

said that about forty thou-
sand people returned to the
state leaving their perma-
nent work business from
other provinces and got im-
mediate employment. Tak-
ing this system forward,
the idea of  constructing a
new portal has come up.
From startups to MSME
sector in Madhya Pradesh,
talent will be further ex-
panded by giving opportu-
nities. They will not be let
down.

Member of  Parliament
and former Union Minister

Jayant Sinha said that or-
ganising webinars is im-
portant for the creation of
self-reliant Madhya
Pradesh. Self-reliance
means creating one's own
destiny. Madhya Pradesh
has done very well in the
field of  agriculture and ir-
rigation. States like Jhark-
hand can take inspiration
from Madhya Pradesh.

Chief  Minister Chouhan
said that efforts should be
made to lay a network of
small and cottage indus-
tries in Madhya Pradesh.
Large industries should
also come, such efforts

have been made in the past.
Success has also been
achieved in these. The
Prime Minister Modi is
making efforts for a self-re-
liant India. Madhya
Pradesh will work fast in
this episode- he said.

He said that under the
Yuva Udyami Yojana
launched during his last
tenure, provision of  loan
guarantee and 15 percent
subsidy was given to the
youth setting up indus-
tries. Member of  the Plan-
ning Policy Commission
Prof. Ramesh Chandra said
that priorities should be
set for self-reliant Madhya
Pradesh.

In the present situation,
economy and employment
should be the first priority.
Efforts will be made to im-
plement it afresh. Along
with the industrial sector,
employment opportunities
can also be increased in
agriculture, allied sectors
like fruit and vegetable
storage, preservation, pro-
cessing, post-harvest in-
dustry- Prof  Ramesh
Chandra said.

Raju elected as president
of Bhopal Tamil Sangam

STAFF REPORTER

Bhopal
P Raju, the managing direc-
tor of  the western group has
been unanimously elected
as the President of  Bhopal
Tamil Sangam here on
Tuesday. Raju promised
and pledged to work hard
selflessly for the associa-
tion and told that the
Bhopal Tamil Sangam fam-
ily has a very long way to
go in the future. The com-
mittee members will work
and run the Bhopal Tamil
Sangam towards social and
cultural activity and take
this association to the new
heights.

V.Selvaraj – Vice Presi-
dent,  A. Swamidurai – Gen-
eral Secretary, P.
Annadurai – Joint Secre-
tary, A. Sivakumar – Treas-
urer, K. Sudhakar Swamy –
Joint Treasurer. Swamy
Shivam, L. Shrinivasan, A.

Ramesh Babu, M. Lavanya,
R. Thirumalli, Vishalakshi
were selected as the execu-
tive members for the com-
mittee.

This association was
formed to promote Tamil
Culture, art and to support
the Tamil people who all
are living in Bhopal.

Bhopal Tamil Sangam is
the Tamil association based
in Bhopal which organises
various cultural programs
and activities for the people
of  the Tamil community.
Not only this all the festi-
vals and celebrations are
conducted with the Tamil
culture in the organisa-
tions. Many programs and
get to gathers are arranged
for the people and that too
for every age group. The
basic aim is to promote
awareness and Tamil cul-
ture to everyone especially
younger generations.

Chief  Minister Shivraj Singh Chouhan speaks during the we-
binar.

AG VALLABHAN
Bhopal

Madhya Pradesh politics is
witnessing aftershocks as the
by-elections in the state is
around. On the one hand,
while the Congress is trying to
poach on BJP leaders, on the
other hand BJP is strongly
trying to keep the dissenting
leaders in the party.

Meanwhile, in view of  the
assembly by-election, BJP met
former minister Deepak Joshi
with national president JP
Nadda. It is believed that the
former minister was dissatis-
fied with the party, after
which he has been met with
the party president. Now the
Congress has targeted the BJP
and Deepak Joshi fiercely on
this matter.

In fact, Congress media co-
ordinator Narendra Saluja
has targeted the BJP and said
that the struggle for position
continues in the power party.
Narendra Saluja also said that
even during the cabinet ex-
pansion, the BJP had given

preference to the sold out lead-
ers, bypassing all the senior
leaders.

Due to which the resentment
of senior leaders in BJP is in-
creasing from the party and
has now reached Delhi. Saluja
also mentioned this when the
state BJP president BD
Sharma had tried to convince
Deepak Joshi to meet him but
after Joshi's displeasure was
made known to the party.

However, in retaliation to
the Congress war, BJP said
that anyone can meet and
speak with the party leader-
ship at any time. The BJP lis-
tens fully to its leaders and
tries to understand it. There is
no surprise in Deepak Joshi's
meeting with the national
president. Targeting the Con-
gress, the BJP's party
spokesperson said that Kamal
Nath did not talk to even his
MLAs while he was the Chief
Minister, and would ignore
them by saying 'Chalo Chalo'
as soon as he met him.

Ever since the rebel 22 Con-

gress MLAs joined BJP, for-
mer minister Deepak Joshi
has been angry with the party
leadership. He has expressed
this resentment in front of the
media many times, though he
denied his displeasure after
meeting state president VD
Sharma. But now the meeting
with JP Nadda is pointing to-
wards something else.

Deepak Joshi lost to Manoj
Chaudhary in Hatpipliya. In
the 2018 assembly elections,
Chaudhary defeated Joshi by
more than 13 thousand votes.
After which Manoj Chaud-
hary also joined BJP after re-
signing from Congress. At the
same time there was a discus-
sion on giving him a ticket
from Hatpipliya. After which
Joshi became angry with the
party.

Deepak Joshi’s meeting with 
Nadda spikes controversy

The BJP listens fully to
its leaders and tries to

understand them.
There is no surprise in
Deepak Joshi's meet-
ing with the national

president, 
said a BJP leader

Convocation
ceremony 
conducted
through webinar

STAFF REPORTER

Bhopal
Presentation of  68 pro-
bationary Deputy Su-
perintendents of  Police
of  39th and 40th  ses-
sions of  the convocation
ceremony  was con-
ducted through the we-
binar from July 13 to
August 10 at Police
Academy Bhouri.

Under the webinar it
is an innovation in
which along with the
trainees, superintend-
ents of  police and senior
officers of  most of  the
districts of  the state
were also brought to a
platform on online
medium.

A total of  four presen-
tations were reviewed
on the last day of  the
presentation review of
the trainees. In these re-
views, DSP Ratlam,
Sheela Surana, gave her
presentation even after
giving birth to a baby
month ago and DSP
Vidisha Anukreethi Sa-
banani, who battled an
epidemic like Corona,
discharged a day and
presented her presenta-
tion. Even after being in
these adversity, he
showed interest in train-
ing by his presentation
which is quite com-
mendable.

After reviewing the
Director General of  Po-
lice Johri while address-
ing all the trainees said
that the topics given to
the trainees are so
meaningful that many
branches of  Police
Headquarters have de-
manded them.

He has requested the
training branch to com-
pile these presentations
subject wise and pro-
vide them to the con-
cerned branch and
directed the districts to
make booklets of  the
problems of  their dis-
trict by these presenta-
tions so that they can
come forward and offi-
cials could get help from
this.

Police nabs man for smuggling sandalwood
STAFF REPORTER

Bhopal
The Eintkhedi police nabbed a
person involved in smuggling
sandalwood near Acharpur
trisection and recovered
around 19 kg of  Sandalwood
and a motorbike worth Rs
68000 from their possession on
Tuesday; two accused escaped
from the spot and search has
been started to nab the ab-
sconders.

Police nabbed the accused
in the morning during vehicle
checking when the accused
were trying to cross the area

in motorbike bearing registra-
tion MP04MH6127 and three
miscreants. Police have
started to investigate accom-
plices and aides involved in
the nexus.

The police acted swiftly
after receiving information of
miscreants carrying Sandal-
wood and traced the persons
and when they were checked,
sandalwood was recovered
from their possession.

The arrested smuggler was
identified as Feroz Khan (27)
of  Sehore. The absconding ac-
cused were identified as

Nafees Beldar and Shakeel
Beldar.

Later, the accused re-
vealed that the sandalwood
was stolen from Sironj from
a farm. The two used a plas-
tic bag to hide the pieces
which were cut into small
pieces. After the police
stopped the vehicle Nafees
and Shakeel escaped the spot
while Feroz was arrested by
the police.

Arrested smugglers have
revealed that Nafees Beldar
and Shakeel Beldar were the
two absconding accused. 

Rs 70K worth jewellery stolen
from Tribhuwan Vihar

STAFF REPORTER

Bhopal
Gold and silver jewellery
worth Rs 70,000 were burgled
from Tribhuwan Vihar under
Piplani police station area on
Monday.

Police said that the victim,
Vinod Kumar, had gone to
Bareli on August 3 and when
he returned on Monday, the
valuables were found burgled.

A complaint was lodged
with the police by the victim
in which the victim stated

that they left the house along
with his family to celebrate
Rakshabandhan and when he
returned the door of  the
house was open and on enter-
ing, the valuables were found
burgled.

The victim claimed that
gold and jewellery worth Rs
70,000 were burgled. Domestic
help and security guards
would be questioned in the
further investigation. The vic-
tim runs a medical shop at
Barkhedi market.


	PAGE 01 BPL AUG 12
	PAGE 02 BPL AUG 12
	PAGE 03 BPL AUG 12
	PAGE 04 COM AUG 12
	PAGE 05 COM AUG 12
	PAGE 06 COM AUG 12
	PAGE 07 COM AUG 12
	PAGE 08  COM AUG 12
	PAGE 09 COM AUG 12
	PAGE 10 COM AUG 12
	PAGE 11 COM AUG 12
	PAGE 12 BPL AUG 12

